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 Otwarcie Izby Pamięci 
w Witaniowie

1 marca, w Narodowym Dniu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
miało miejsce uroczyste 
otwarcie Izby Pamięci Żołnierzy 
Niezłomnych w Witaniowie.
Izba umiejscowiona jest 
w budynku przekazanym 
Powiatowi Łęczyńskiemu 
przez miejscowe Kółko 
Rolnicze. Mieści się w nim 
również siedziba KGW, 
OSP oraz Stowarzyszenia 
Motocyklowego PATRIA 
ŁĘCZNA. Powstała dzięki 

Uroczyste otwarcie Izby Pamięci w Witaniowie. Fot. arch. Starostwa

zaangażowaniu władz Powiatu 
Łęczyńskiego, przy wsparciu 
merytorycznym lubelskiego 
oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej.

Uroczystość otwarcia poprzedzi-
ło złożenie kwiatów na Placu 
Powstań Narodowych przy 

łęczyńskim cmentarzu parafi alnym 
oraz msza św. w intencji obrońców 
ojczyzny sprawowana w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej.

W otwarciu Izby udział wzięli: 
przedstawiciele administracji publicz-
nej – Krzysztof Michałkiewicz – pre-
zes PFRON, władze samorządowe, 
radni, przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych, bibliotekarze, żoł-
nierze z 244. Kompanii Lekkiej Pie-
choty 2. Lubelskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej z dowódcą – poruczni-
kiem Bartłomiejem Czerwonką, mło-
dzież szkolna, mieszkańcy powiatu 
łęczyńskiego.

WIĘCEJ na str. 4

Solidarni z Ukrainą/ 
Cолідарні з Україною
Już od pierwszego dnia 
wojny mieszkańcy naszego 
powiatu szeroko otworzyli 
swoje serca i okazali 
solidarność z Ukrainą. 
Samorząd powiatowy również 
aktywnie włączył się w pomoc 
uchodźcom. Wsparcia naszym 
sąsiadom z Ukrainy chętnie 
udzielają zarówno pracownicy, 
jak i wychowankowie 
powiatowych jednostek.

Starostwo Powiatowe przyjmu-
je dary rzeczowe od mieszkań-
ców powiatu oraz od innych 

jednostek organizacyjnych Powia-
tu Łęczyńskiego. Został również 
utworzony powiatowy HUB, który 
nadwyżkę darów będzie przeka-
zywał do magazynu wojewódz-
kiego.  W ramach pomocy syste-
mowej nasz samorząd uczestniczy 
też w procesie zakwaterowania 
uchodźców.

W Powiatowym Urzędzie Pracy 
został utworzony Punkt Kontakto-
wo-Informacyjny dla uchodźców 
i pracodawców. Organizujemy rów-
nież pomoc prawną, psychologicz-
ną i edukacyjną. 
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znaleźć w placówkach edukacyj-
nych naszego powiatu. Zespół Szkół 
Górniczych w Łęcznej, poza kie-
runkami ściśle górniczymi, oferuje 
od niedawna możliwość nauki pod 
kątem znajomości i wykorzystania 
źródeł energii odnawialnej, które 
z pewnością wiążą się z wieloma 
zawodami przyszłości. W Zespole 
Szkół im. Króla Kazimierza Jagiel-
lończyka w Łęcznej miejsce dla 
siebie znajdą przyszli logistycy, 
ekonomiści czy technicy reklamy. 
Szkoła ta oferuje również profilo-
wane liceum z klasami ratownic-
twa medycznego i dziennikarską. 
Milejów i tamtejszy Zespół Szkół 
Nr 2 im. Simona Bolivara pozo-
staje ostoją szkolnictwa o profi-
lu wojskowym – tam młodzież 
znajdzie klasy współpracujące, 
m.in. z ośrodkiem w Dęblinie oraz 

Szanowni 
Państwo

Za nami pierwszy kwartał 2022 roku, 
czas obfi tujący w dobre decyzje, 
ukierunkowane na zrównoważony 

rozwój powiatu. Podjęliśmy wiele waż-
nych inicjatyw, przekuwając je w działa-
nia skutkujące rozwojem powiatu łęczyń-
skiego. Stawiamy na podnoszenie jakości 
infrastruktury drogowej, tworzymy miej-
sca pracy, także dla osób zagrożonych 
wykluczaniem społecznym, inwestujemy 
w obszarze edukacji czy kultury.

Wśród działań Zarządu Powiatu nie 
brakuje projektów mających na celu 
budowanie tożsamości narodowej 
i pamięci historycznej. Wielki Polak Jan 
Paweł II w swoich wystąpieniach wielo-
krotnie podkreślał jak ważnym elemen-
tem naszej kultury jest pamięć i szacu-
nek wobec ludzi, którzy oddawali życie 
w imię wolnej ojczyzny. Mówił „Trzeba 
wspomnieć wszystkich zamordowanych 
rękami, także polskich instytucji służb 
Bezpieczeństwa pozostających na usłu-
gach systemu przeniesionego ze wscho-
du, trzeba ich przynajmniej przypomnieć 
przed Bogiem i historią”

Nasza pamięć o bohaterach tamtych 
dni, wyraża się poprzez tworzenie i pie-
lęgnowanie miejsc pamięci. 1 marca, 
w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, ustanowionym z inicjaty-
wy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go, otworzyliśmy Izbę Pamięci Żołnie-
rzy Niezłomnych w Witaniowie. Miejsce, 
to jest przejawem naszej pamięci i sza-
cunku. Niezłomne postawy i warto-
ści, którymi się kierowali Bóg – Honor 
– Ojczyzna niech będą dla nas drogo-
wskazem, szczególnie dziś – w czasach, 
gdy wartości patriotyczne, poszanowa-
nie suwerenności, niepodległości państw 
tak bardzo są zagrożone.

Dziękuję wszystkim Mieszańcom 
za otwarte serca, za solidarność z Ukra-
iną. Nie pozostaliście bierni wobec 
ogromu tragedii, jaka dotknęła naszych 
wschodnich sąsiadów. Bez wahania 
i z zaangażowaniem włączyliście się 
w akcje pomocowe, udzieliliście schro-
nienia zapewniając nie tylko dach nad 
głową, ale jakże potrzebne poczucie bez-
pieczeństwa i ciepło. Dziękuję za każdy 
gest, każdy odruch serca, gościnność, 
empatię, każde nawet najmniejsze dzia-
łanie, nawet najdrobniejszy gest, który 
zmienił czyjś świat.

 9Krzysztof Niewiadomski
Starosta Łęczyński
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Ostatnie tygodnie pokazują 
jak bardzo z dnia na dzień 
może się zmienić otaczająca 
nas rzeczywistość. Nasza 
wschodnia granica jest 
masowo przekraczana 
przez uchodźców, którzy 
w obliczu rosyjskiej agresji 
szukają schronienia dla 
siebie i swoich dzieci. 
Pomoc, jakiej udzielają 
mieszkańcy naszego kraju 
jest ogromna, zarówno 
w warstwie instytucjonalnej 
jak i prywatnej. Jedną 
z form wsparcia, jakie 
Polska oferuje przybyłym 
z Ukrainy młodym ludziom 
jest możliwość kształcenia 
w polskich szkołach. Powiat 
Łęczyński prowadzi kilka 
szkół ponadpodstawowych, 
w których znajdzie się 
miejsce dla każdego ucznia.

Zbliża się kwiecień i czas podej-
mowania decyzji o wyborze 
dalszej, po szkole podstawo-

wej, ścieżki edukacyjnej. W tym 
wyborze na  równi uczestniczą 
dzieci i ich rodzice/opiekunowie. 
Na terenie naszego powiatu dzia-
ła sześć jednostek, które oferują 
bogaty wachlarz możliwości wybo-
ru przyszłego zawodu. W znacz-
nej mierze stawiamy na technika, 
których różne specjalizacje można 

z lubelskimi terytorialsami. Mło-
dzi ludzie zainteresowani rolnic-
twem i pokrewnymi mu zawodami 
na pewno skorzystają wybierając 
klasy w Zespole Szkół Rolniczych 
w Kijanach, gdzie ponadto można 
kształcić się w zawodach hotela-
rza oraz kucharza. Dodatkowym 
atutem placówki jest możliwość 
zakwaterowania w sąsiadującym 
ze szkołą internacie. Młodsi i star-
si mogą podnosić swoje kwalifi-
kacje korzystając z liceum, tech-
nikum i kursów w Zespole Szkół 
w Ludwinie. Technik pszczelarz, 
technik przemysłu mody oraz opie-
kun medyczny to tylko niektó-
re propozycje, jakie oferuje szko-
ła. Intensywnie współpracujemy 
również z Fundacją Akademii Spor-
tu Górnika Łęczna, która prowa-
dzi Szkołę Mistrzostwa Sportowe-
go i ma swoja siedzibę w naszej 
placówce przy ul. Bogdanowicza 
w Łęcznej.

Stale dbamy o rozwój edukacji 
w naszym powiecie. Inwestujemy 
w infrastrukturę, rozbudowę i uno-
wocześnianie pracowni zawodo-
wych oraz zatrudnianie wykwa-
lifikowanej kadry pedagogicznej. 
We wrześniu ruszy bursa szkolna 
w remontowanym obecnie budyn-
ku przy al. Jana Pawła II 89, gdzie 
zakwaterowanie znajdzie około 80 
uczniów.

Nasze działania potwierdza 
wysoka zdawalność egzaminów 

zawodowych oraz coraz wyższe 
miejsca w szeregach szkół średnich 
w województwie lubelskim, m.in. 
w rankingu przygotowywanym 
co  roku przez „Perspektywy”, 
w którym w 2022 roku „Jagiel-
lończyk” awansował o 17 miejsc 
w stosunku do roku ubiegłego.

Inwestowanie w  edukację, 
to inwestowanie w przyszłość całe-
go powiatu. Obserwując tendencje 
migracyjne młodych ludzi, którzy 
nadal często wybierają duże ośrod-
ki, dbamy o to, by stworzyć atrak-
cyjną ofertę nie tylko dla młodzieży 
z naszego terenu, ale także z całej 
Polski, jak również spoza granic 
kraju. Wysoki poziom kształcenia 
zapewniamy m.in. dzięki współpra-
cy z lokalnymi zakładami produk-
cyjnymi, w tym z LW „Bogdanka” 
S.A., co daje absolwentom więk-
szą szansę na znalezienie pracy 
w wyuczonym zawodzie. Nacisk 
kładziony na szkolnictwo średnie, 
zwłaszcza techniczne, to zapew-
nienie bazy specjalistów w naszym 
regionie, co przekłada się na jego 
atrakcyjność zarówno dla miesz-
kańców, jaki i osób, które chcą się 
tu osiedlić na stałe.

Zachęcamy do  skorzystania 
z oferty edukacyjnej powiatowych 
szkół średnich. Szkoły Powiatu 
Łęczyńskiego polecają się na przy-
szłość.

 9Michał Pelczarski
Wicestarosta Łęczyński

Postępy prac na budynku „Uskoka”
Powiat Łęczyński 
realizuje zadanie 
inwestycyjne 
pn. „Rozbudowa, 
przebudowa wraz 
z termomodernizacją 
budynku znajdującego 
się w Łęcznej przy 
al. Jana Pawła II 95”.

Od maja 2021 roku trwają 
prace na obiekcie. Wyko-
nawca wymienił już cześć 

okien i zdemontował całość fasa-
dy zbudowanej ze szklanych płyt 
elewacyjnych, zastępując je doce-
lową płytą warstwową. Wewnątrz 
budynku postępują prace związane 
z wymianą oświetlenia oraz obrób-
ką wnęk okiennych.

Przypominamy, że inwestycja 
ta obejmie m.in.:

 5 dobudowę windy dla osób nie-
pełnosprawnych na zewnątrz 
budynku

 5 modernizację stropodachu
 5 docieplenie ścian przyziemia
 5 modernizacje ścian

 5 wymianę drzwi zewnętrznych 
i okien

 5 wymianę opraw oświetlenio-
wych na energooszczędne typu 
LED

Prace finansowane są ze środ-
ków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w ramach Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19 
oraz Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w ramach „Programu wyrów-
nywania różnic między regiona-
mi III”.

 9Tekst: Karolina Świeczak
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Mniejsze zużycie energii 
i mniej zanieczyszczeń 
w naszym SPZOZ

Darowizna ratująca życie
od Fundacji PGE

Prawie 50 tysięcy złotych 
przekazała Fundacja PGE 
szpitalowi w Łęcznej na zakup 
nowoczesnej aparatury 
do szybkiej diagnostyki 
pacjentów.

Dzięki tej darowiźnie zakupiliśmy 
analizator parametrów krytycz-
nych, który jest bardzo pomoc-

ny w  sytuacjach zagrożenia życia 
– wyjaśnia Krzysztof Bojarski, dyrek-
tor SPZOZ w Łęcznej. – Wykorzystuje-
my go na Oddziale Intensywnej Terapii 
we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń.

Analizator ABL 90 FLEX PLUS 
pozwala uzyskać w bardzo krót-
kim czasie (ok. 1 minuty) wyniki 
19 parametrów, m.in. elektrolitów, 

metabolitów, gazometrii czyli natle-
nienia organizmu. – Może m.in. podać 
wynik poziomu troponiny, która jest 
enzymem zawału – wyjaśnia dyrektor 
Bojarski. To wszystko dzieje się w bar-
dzo szybkim tempie, co ma zasadni-
cze znaczenie w nagłych przypad-
kach, gdy o życiu decydują minuty. 
– Dlatego jest to bardzo cenny aparat, 
który mogliśmy zakupić dzięki wsparciu 
Fundacji PGE, za co bardzo dziękujemy 
– mówi Krzysztof Bojarski.

Umowa darowizny została podpisana 
w połowie 2021 roku i miała być zreali-
zowana do końca roku, ale ze względu 
na pandemię i procedury przetargowe 
termin został przedłużony na rok 2022. 
Ostatecznie analizator trafi ł na OIT 
w lutym br.

 9Tekst: Danuta Matłaszewska 

Projekt ledowy jest 
na fi niszu. Za kilka 
miesięcy temat zostanie 
zakończony, ale rezultaty 
pozostaną na dłużej. Dzięki 
projektowi „Poprawa 
efektywności energetycznej 
SPZOZ w Łęcznej poprzez 
wymianę oświetlenia 
na energooszczędne” zyskają 
pacjenci i mieszkańcy.

Efekty są znaczące – o 43 proc. 
zmniejszenie zużycia energii 
i emisji gazów cieplarnianych, 

w tym dwutlenku węgla – podkreśla 
dyrektor SPZOZ w Łęcznej Krzysz-
tof Bojarski. Dlatego będziemy w przy-
szłości kontynuować ten ekologiczny 
kierunek. Chcemy na budynku szpi-
talnym zamontować panele fotowol-
taiczne. Sprawdzone zostały warun-
ki techniczne dachu i rozważaliśmy 
układ paneli pod względem najwyż-
szej efektywności.

To plany na przyszłość, a teraz 
już widać pozytywne skutki reali-
zowanego projektu. Jego wartość 
to ok. 1,5 mln zł. Za te środki prze-
prowadzono kilka ważnych inwesty-
cji znacząco wpływających na zuży-
cie energii. – Projekt ten oceniamy 
bardzo wysoko także w wymiarze 
ekonomicznym. Szczególnie teraz, 

gdy ceny energii tak bardzo wzrosły, 
ma on dla nas jeszcze większą wartość 
– dodaje dyrektor Bojarski.

Najważniejszym efektem projekto-
wym jest nowe oświetlenie ledowe, 
które zastąpiło 2700 opraw oświe-
tlenia podstawowego i oświetlenia 
awaryjnego (1956 punktów świetl-
nych oświetlenia podstawowego 
oraz 797 opraw oświetlenia awa-
ryjnego i ewakuacyjnego).

Ledy pojawiły się w całym szpi-
talu – w salach, pomieszczeniach 
biurowych i korytarzach. W łazien-
kach i klatkach schodowych zamon-
towano czujki ruchu, które uru-
chamiają oświetlenie tylko wtedy, 
gdy ktoś przechodzi. Wymienione 

zostało również oświetlenie ewaku-
acyjne awaryjne, czyli kierunkowska-
zy w postaci zielonych strzałek, które 
teraz także są energooszczędnym pro-
duktem. Efektywność całego przed-
sięwzięcia monitoruje system nowych 
urządzeń, które pojawiły się także 
w ramach realizowanego projektu.

War to ść  p ro j ek tu  wynos i 
1 457 659,44 zł, z czego wkład 
UE to 965 537,41, a wkład własny 
– 492 122,03 zł. Projekt jest fi nan-
sowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego na lata 
2014‒2020.

 9Tekst: Danuta Matłaszewska
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Otwarcie Izby Pamięci w Witaniowie
Izba Pamięci Żołnierzy 
Niezłomnych w Witaniowie 
jest pierwszym ośrodkiem 
na terenie powiatu 
łęczyńskiego, poświęconym 
uczestnikom „drugiej 
konspiracji”.

Ma przybliżać mieszkańcom 
„białe plamy” powojen-
nych dziejów, przedsta-

wiać ludzi i miejsca, jak również 
wskazywać pobudki i ideały, któ-
rymi kierowali się niezłomni. 
Stanie się miejscem popularyza-
cji wiedzy o regionie, a przede 
wszystkim kształtowania postaw 
obywatelskich i patriotycznych 
wśród młodzieży.

Prezentowana w niej wystawa 
reprodukcji archiwalnych fotogra-
fii i dokumentów, mówiąca o żoł-
nierzach ziemi łęczyńskiej oraz 
ich niezłomnej walce i tragicz-
nym losie, stanowi doskonałą lek-
cję historii. Ukazuje postać jednego 
z najbardziej bezkompromisowych 
dowódców podziemia niepodległo-
ściowego – Zdzisława Brońskiego 
„Uskoka” oraz jego podkomend-
nych; m.in.: Adama Stanisława 
Kuchciewicza „Wiktora”, Zygmun-
ta Libery „Babinicza”.

Izba Pamięci Żołnierzy Niezłom-
nych jest swoistym wyrazem uzna-
nia i wdzięczności dla bohaterów 
podziemia niepodległościowego, 
którzy poświęcili życie w służbie 
obrony ojczyzny i narodu.

 9Tekst: Monika Bogusz

Złożenie kwiatów na Placu Powstań Narodowych Uroczystość otwarcia poprzedziła msza święta

Poświęcenia Izby dokonał ks. Andrzej Józef Majchrzak – proboszcz parafi i
pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentował Prezes 
Zarządu – Krzysztof Michałkiewicz

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, władze 
samorządowe, radni, żołnierze z 244. Kompanii Lekkiej Piechoty, uczniowie 
oraz mieszkańcy powiatu łęczyńskiego Zgromadzonych gości przywitał Starosta Krzysztof Niewiadomski.

Wystawa cieszyła się zainteresowaniem zwiedzających. Fot. arch. Starostwa
Wystawa broni należąca do stowarzyszenia pn. ,,Lubelska Grupa Historyczna 
im. Żołnierzy Wyklętych Lubelszczyzny

Izba działa 
w strukturach 

Powiatowej 
Biblioteki 
Publicznej 
w Łęcznej. 

Można 
ją zwiedzać 

indywidualnie 
lub grupowo 

po uprzednim 
telefonicznym 

umówieniu 
wizyty pod 
numerem 
telefonu:

81/531 52 02 lub 
81/531 52 48.
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Bieg Tropem Wilczym 2022W niedzielę 6 marca 
odbyła się 3 łęczyńska 
edycja Biegu Tropem 
Wilczym.

W  biegu o długości 1963 
metrów wzięły udział całe 
rodziny. Trasa przebiega-

ła przez malownicze alejki Parku 
Podzamcze, wzdłuż dwóch brzegów 
łęczyńskich rzek: Wieprza i Świn-
ki. Start i meta zlokalizowane 
były w pobliżu wieży widokowej. 
Długość trasy nie jest przypadko-
wa, a wręcz symboliczna. To upa-
miętnienie Ostatniego z Wyklętych 
– Józefa Franczaka ps. „Laluś”, 
który zmarł w 1963 roku.

W biegu wziął udział Wicesta-
rosta Łęczyński Michał Pelczarski 
wraz z przedstawicielami Staro-
stwa Powiatowego w Łęcznej.

 9Tekst: Aleksandra Uzarek

W biegu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego wraz z Wicestarostą Łęczyńskim

Bieg odbył się pod patronatem honorowym Starosty Łęczyńskiego W wydarzeniu wzięły udział całe rodziny Biegacze mieli do pokonania trasę o długości 1963 m

Trasa prowadziła przez malownicze alejki Parku Podzamcze Dla każdego uczestnika zapewniony został ciepły poczęstunek
Uczestnicy biegu otrzymali pakiet startowy ufundowany przez 
Starostwo Powiatowe w Łęcznej.  Fot. arch. Starostwa

Głównym organizatorem 
była PATRIA ŁĘCZNA, 

a wydarzenie patronatem 
honorowym objął 

Starosta Łęczyński.
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Solidarni z Ukrainą/
Cолідарні з Україною

Pomoc uchodźcom z Ukrainy 
jest niezbędna, dlatego też 
jako samorząd szczebla 
powiatowego będziemy 
stale działać, niosąc wsparcie 
instytucjonalne wszystkim 
osobom, które tego potrzebują.

Przy współpracy z władzami nasze-
go państwa, staramy się jak naj-
szybciej odpowiadać na bieżące 

potrzeby. Jednocześnie wielkie podzię-
kowania kierujemy do wszystkich, któ-
rych ogromne serca, życzliwość, praca, 
uśmiech i dobroć zdziałały już tyle 
dobra. Razem stworzymy tymczaso-
wy dom dla tych, których wojna go 
pozbawiła.

ZBIÓRKA DARÓW
Jednostki organizacyjne Powia-
tu Łęczyńskiego czynnie włączyły 
się w zbiórkę darów rzeczowych dla 
uchodźców z Ukrainy. Zebrane pro-
dukty spożywcze, ubrania, środki czy-
stości, sukcesywnie przekazywane są 
m.in. uchodźcom, którzy znaleźli 
schronienie na terenie naszego powia-
tu. Dziękujemy wszystkim darczyńcom 
za dotychczasowe wsparcie. Zbiórka 
darów nadal trwa. Punkty zbiórek 
wskazane są w tabeli.

W ramach pomocy systemowej 
został utworzony powiatowy HUB. 
Celem jego działania jest zbiera-
nie nadwyżek ze zbiórek, które pro-
wadzone są na terenie gmin. Dary 

do powiatowego HUB-u są przeka-
zywane przez samorządy gminne, 
a następnie dostarczane do magazy-
nu wojewódzkiego i na Ukrainę. 

Koordynacją pracy powiatowe-
go HUB-u zajmują się: Starostwo 
Powiatowe w Łęcznej, Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych: 
tel. 81‒53‒15‒282, e-mail: pomoc-
dlaukrainy@powiatleczynski.pl; 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie: tel. 81/53 15 384

Nasza pomoc rzeczowa dotarła rów-
nież na granicę, gdzie razem z PFRON 
– dzięki SPZOZ w Łęcznej i PZAZ 
w Łęcznej – przekazaliśmy m.in. wózki 
inwalidzkie i środki medyczne.

ZAKWATEROWANIE
Nasze Starostwo, w ramach pomocy 
systemowej, uczestniczy w procesie 
zakwaterowywania uchodźców. Oby-
watelom Ukrainy zarejestrowanym 
w punktach recepcyjnych, na grani-
cy lub w wirtualnych punktach recep-
cyjnych do których dane przesyła-
ne są za pośrednictwem Starostw, 
Państwo Polskie zapewnia pomoc Przekazanie darów potrzebującym

W akcję pomocy włączyła się duża ilość mieszkańców powiatu łęczyńskiego
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Aktualne informacje:
https://www.gov.pl

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

https://www.gov.pl/pomagamukrainie.gov.pl
www.powiatleczynski.pl

instytucjonalną. Osoby zarejestrowane 
mają zapewnione tymczasowe zakwa-
terowanie w Polsce oraz wyżywienie.

Powiat Łęczyński zapewnia schro-
nienie wyłącznie osobom zarejestrowa-
nym w systemie. Pomoc udzielana jest 
w oparciu o posiadaną przez nas bazę 
punktów zakwaterowania, ale w razie 
potrzeby będziemy uruchamiać kolejne 
punkty. Koordynatorem powiatowym 
w zakresie zakwaterowania uchodźców 
jest Zespół ds. Zarządzania Kryzysowe-
go, Spraw Obronnych i Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej 
– tel. 81/531 52 74, e-mail: 
pczk@powiatleczynski.pl

Uchodźcy przebywający u osób pry-
watnych, które udzielają im schronie-
nia nie podlegają rejestracji. Rejestra-
cja jest konieczna wyłącznie w celu 
zakwaterowania w wyznaczonych 
przez instytucje miejscach.

POMOC PRAWNA
Osoby przekraczające granicę w związ-
ku z konfl iktem zbrojnym w Ukrainie 
są objęte wsparciem w postaci Nie-
odpłatnej Pomocy Prawnej. Każdy 
zainteresowany może skontaktować 
się z prawnikiem: telefonicznie pod 
numerem (+48) 518 777 025 lub 
za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej ua@oirp.lublin.pl. Dodatkowo rad-
cowie prawni Izby Radców Prawnych 
w Lublinie pod ww. numerem telefonu 
udzielają porad obywatelom Polskim, 
którzy użyczyli lub zamierzają uży-
czyć lokal na potrzeby mieszkaniowe 
uchodźców z Ukrainy lub są zaintere-
sowani zatrudnieniem osób z Ukrainy.

PRACA
W Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Łęcznej został uruchomiony punkt 
kontaktowo-informacyjny, z którego 
mogą korzystać zarówno uchodźcy, 
jak i pracodawcy. Obywatele Ukrainy 
otrzymują w nim informacje odno-
śnie pomocy w poszczególnych insty-
tucjach, a polscy pracodawcy informa-
cje, w jaki sposób i na jakich zasadach 
mogą zgłosić ofertę pracy dla obywa-
tela Ukrainy. Punkt mieści się w sie-
dzibie PUP – I piętro, pok. 123, 
tel. 81/531 54 10.

POMOC PSYCHOLOGICZNA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Łęcznej oferuje możliwości sko-
rzystania z następujących bezpłatnych 
form pomocy:

 5 wsparcie psychologiczne w języ-
ku polskim dla wszystkich osób 
przebywających na terenie powia-
tu, doświadczających kryzysu. 
Kontakt od poniedziałku do piąt-
ku pod numerami telefonów: 
81/53 15 375 w  godzinach 
08:00‒16:00 lub 81/53 15 367 
w godzinach 07:00‒15:00.

 5 wsparcie dla obywateli Ukrainy, 
jak również dla osób bezpośred-
nio zaangażowanych w pomoc 
uchodźcom. Wskazaniem do sko-
rzystania z pomocy przez wolon-
tariuszy są  pojawiające się 

trudności w radzeniu sobie z emo-
cjami i zachowaniami osób, którym 
pomagają lub swoimi własnymi.

Potrzebę skorzystania z pomocy psy-
chologicznej przez osoby porozumie-
wające się jedynie w języku ukraińskim 
prosimy przekazać do siedziby PCPR 
pod numerem telefonu: 81/53 15 384.

Pomoc psychologiczną dla dzie-
ci i  młodzieży,  m.in. w  formie 
organizacji zajęć w placówkach 

oświatowych oferuje Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej 
– tel. 81/53 15 335.

WOLONTARIAT
Wolontariusze z naszych jednostek 
organizacyjnych pełnią dyżury w punk-
tach recepcyjnych organizowanych 
na terenie województwa. W naszym 
powiecie zbierają i sortują dary, dowo-
żą jedzenie i najpotrzebniejsze rzeczy 

uchodźcom na granicę i za granicę 
– bezpośrednio na Ukrainę. Cieszy 
nas duże zaangażowanie młodzieży 
z powiatowych szkół i innych placó-
wek oświatowych. Szczególną aktyw-
nością w tym zakresie wykazuje się 
wspierany przez lokalną społeczność 
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, 
w którym od kilku lat kształcą się 
uczniowie z Ukrainy. Uczniowie ci 
zostali zwolnieni z opłat za internat. 
Otoczeni są troskliwą opieką i wspar-
ciem ze strony swoich nauczycieli 
i kolegów.

AKCJE CHARYTATYWNE
Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Łęcznej włączają się w akcje cha-
rytatywne organizowane przez inne 
podmioty. Ufundowali m.in. bilety 
na koncert dla dzieci z Ukrainy prze-
bywających w ZSR w Kijanach. Chary-
tatywny koncert „Lubelskie dla Ukra-
iny” odbył się 13 marca w Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie. Na sce-
nie wystąpili m.in Krzysztof Cugowski, 

Enej, Chris Cugowski, Jolanta Sip, 
soliści Teatr Muzyczny w Lublinie, 
chór GOSPEL RAIN, Norbert „Smoła” 
Smoliński, Magdalena Welc i Mariusz 
Ostański, Bartek Abramowicz oraz tan-
cerze z Ukrainy. Koncert został zorga-
nizowany we współpracy Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubelskiego 
oraz TVP 3 Lublin.

W związku z dynamiczną sytu-
acją, formy pomocy dla uchodź-
ców oraz osób udzielających 
wsparcia uciekającym przed wojną 
obywatelom Ukrainy, stale ewa-
luują. Dlatego też, aby posiadać 
aktualną i rzetelną wiedzę warto 
na bieżąco obserwować strony 
rządowe www.gov.pl oraz stro-
nę internetową Powiatu Łęczyń-
skiego www.powiatleczynski.pl, 
na której utworzono dodatkową 
zakładkę POMOC DLA UKRAINY/
ДОПОМОГА УКРАЇНІ, a także 
profil Facebook/Starostwo Powia-
towe w Łęcznej.

 9Opracowała: Beata Cieślińska

Punkt zbiórki darów w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Fot. arch. Starostwa

Zbiórka darów w ZSG w Łęcznej

Uczniowie ZSR w Kijanach uczestniczyli w akcji wolontariackiej przygotowując 
ok. 2 tys. kanapek dla uchodźców przebywających na granicy

Przekazanie  biletów na koncert dla dzieci z Ukrainy, przebywających w Kijanach

Wózki inwalidzkie i środki medyczne przekazane na granicę



8 WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO | NR 3/2022ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA

Powiatowego w Łęcznej. Wybra-
ną laleczkę można było ode-
brać w siedzibie Ośrodka przy 
ul. Litewskiej 16 w Łęcznej. 

Akcja zakończyła się 24.03.2022 r. 
Zebrane fundusze zostaną prze-
kazane do UNICEF. Wierzymy, 
że dzięki Państwa zaangażowaniu 
uda się uratować niejedno życie. 

Pamiętajmy, że każdego roku pod-
stawowe szczepienia ratują życie 
od 2 do 3 milionów dzieci na świe-
cie. 

Dziękujemy Państwu za włą-
czenie się w zbieranie środków 
na rzecz najbardziej potrzebują-
cych dzieci.

 9Tekst: Danuta Kubiś

kraj pochodzenia, określony kolor 
skóry, strój, a także imię i wiek.

Każdy mógł „zaopiekować” 
się wybraną przez siebie lalecz-
ką przekazując przy okazji daro-
wiznę na rzecz ratowania życia 

dzieci. Minimalna kwota darowi-
zny w wysokości 10 zł umożli-
wi zaszczepienie jednego dziecka 
przeciw najpoważniejszym choro-
bom wieku dziecięcego.

Zdjęcia laleczek zostały umiesz-
czone na Facebooku, stronie inter-
netowej Ośrodka Rewalidacyjno-
-Wychowawczego oraz Starostwa 

Laleczki są niezwykłe, ponie-
waż symbolizują pomoc dla 
najbardziej potrzebujących 

dzieci na świecie. Każda z nich 
jest oryginalna, niepowtarzalna, 
ma swoją tożsamość – wybrany 

Laleczki w ,,Dobrej Wierze’’Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy w Łęcznej 
zgromadził pokaźną 
kolekcję szmacianych 
laleczek w ramach 
projektu edukacyjnego 
UNICEF „Wszystkie kolory 
świata”, którego celem 
jest zapoznanie dzieci 
i młodzieży z sytuacją ich 
rówieśników, żyjących 
w różnych regionach świata.

Wszystkie laleczki posiadały paszport, który opisywał ich osobowość. Fot. arch. ORW

„Carlos” został reprezentantem ORW w tegorocznym konkursie na najbardziej 
oryginalna laleczkę. Fot. arch. ORW

Przedstawiciele Powiatu Łęczyńskiego nabyli laleczki, z których dochód zostanie 
przekazany na zakup szczepionek dla dzieci. Fot. arch. Starostwa

Rodzice podopiecznych ORW byli dużym wsparciem w szyciu laleczek. Fot. arch. Starostwa
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Powiatowy Dzień Sołtysa 2022
Co roku, 11 marca obchodzimy 
Dzień Sołtysa. To święto, 
ma na celu okazanie 
wdzięczności za codzienny 
trud i zaangażowanie w pracę 
na rzecz lokalnej społeczności.

Po raz kolejny, doceniliśmy sołtysów 
działających w gminach naszego 
powiatu. Niestety z powodu trwa-

jącej pandemii koronawirusa, ponow-
nie nie mogliśmy świętować wspólnie. 
Dlatego też przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego w Łęcznej, osobi-
ście dostarczyli sołtysom podziękowa-
nia oraz słodki upominek. Inicjatorem 
i pomysłodawcą obchodów Powiato-
wego Dnia Sołtysa był Członek Zarządu 
Powiatu Łęczyńskiego Michał Woźniak.

Szanowni Sołtysi, to Wy jesteście 
głównymi innowatorami rozwoju 
obszarów wiejskich społeczności. Życzy-
my Wam dużo zdrowia, radości oraz 
zadowolenia z pracy na rzecz lokalnej 
społeczności. Dziękujemy za dotychcza-
sowe zaangażowanie.

 9Tekst: Aleksandra Uzarek Starosta osobiście wręczył podziękowania sołtysom

Dla sołtysów zostały przygotowane imienne podziękowania Nie zabrakło też słodkości

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego dostarczyli upominki Cieszy nas obecność mieszkańców, zaangażowanych w dobro i rozwój swojej wsi. Fot. arch. Starostwa
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pamiątkowe odblaski mające słu-
żyć ich bezpieczeństwu po zmro-
ku.

 9Tekst: Marta Wnuk

Bezpieczny 
Przedszkolak

W marcu dzieci z Przedszkola 
Specjalnego w Ludwinie 
uczestniczyły w zajęciach 
edukacyjno-profi laktycznych 
prowadzonych przez 
policjantkę z Komendy 
Powiatowej Policji w Łęcznej.

Spotkanie przygotowane zosta-
ło w ramach doradztwa zawo-
dowego oraz we współpra-

cy ze  środowiskiem lokalnym. 
Z uwagi na szczególne potrze-
by przedszkolaków zajęcia pro-
wadzone były z wykorzystaniem 
obrazków do komunikacji alter-
natywnej AAC. Podczas spotkania 
dzieci miały okazję poznać zawód 
policjanta. W trakcie zajęć dokład-
nie omówiona została działalność 
Policji ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym.

Policjantka zaprezentowała dzie-
ciom strój oraz różne nakrycia 
głowy, które zakładane są odpo-
wiednio do danej okazji. Dodatko-
wo, przedszkolaki miały możliwość 
obejrzenia i potrzymania kajdanek. 
Szczegółowo omówione zostały tre-
ści dotyczące właściwych i niewła-
ściwych zachowań. Przedszkolaki 
nauczyły się bezpiecznego poru-
szania po drodze, a w szczególno-
ści przechodzenia przez pasy dla 
pieszych, zachowania w sytuacji 
spotkania z obcą osobą. W sposób 
obrazowy zaprezentowano numer 
alarmowy 112, tak aby dzieciom 
łatwiej było go zapamiętać.

Dodatkową atrakcją było prze-
ćwiczenie próby zgłoszenia się 
na numer alarmowy 112.

W ramach podsumowania przed-
szkolaki wykonały przepiękne 
prace plastyczne – strój policjanta. 
Na zakończenie dzieci otrzymały 

Dotacje dla 
organizacji 
pozarządowych
Powiat Łęczyński od wielu 
lat prowadzi aktywną 
współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, które realizują 
zadania na rzecz mieszkańców 
powiatu łęczyńskiego.

O rganizacje pozarządowe 
jak co roku mogą ubiegać 
się o  środki na działania 

w  dziedzinie kultury, sportu, 
turystyki i zdrowia. W tym roku 
Zarząd Powiatu Łęczyńskiego przy-
znał 13 dotacji na łączną kwotę 
29 000,00 zł.

Dzięki dotacjom zostaną zorgani-
zowane między innymi warsztaty, 
konkursy, koncert muzyki chrześci-
jańskiej, rajd rowerowy oraz spływ 
kajakowy.

 9Tekst: Monika Haraszczuk

LP. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO

I.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa 
narodowego – 17 000,00 zł

1
Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci, Młodzieży i ich 
Rodzin SENSUS

Festyn integracyjny „Nasza mała 
Ojczyzna”

2 Stowarzyszenie Kobiet 
Powiatu Łęczyńskiego

„Stowarzyszenie integruje pokolenia
– smaki, których się nie zapomina”

3 Stowarzyszenie Kijańczyk Warsztaty edukacyjne „Mój zawód
– moja pasja”

4
Stowarzyszenie Koła 
Gospodyń Wiejskich 
w Stoczku

„Ziołowo mi – współczesne zielarki”

5
Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 
w Głębokiem

 „Noc świętojańska powiatu 
łęczyńskiego w 2022 r. 
– wzmocnienie roli kultury 
w budowaniu aktywności społecznej”

6 Towarzystwo Przyjaciół 
Milejowa Dni Kultury Chrześcijańskiej

7
Stowarzyszenie Chorągiew 
Zamku w Zawieprzycach 
Atanazego Miączyńskiego 
Herbu Suchekomnaty

Elementarz regionalny cz. I „Czym 
chata bogata…”

II. Kultura fi zyczna i sport – 6 000,00 zł

1 Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Wigor”

„Celuj w Kijany” – rozwijaj 
zainteresowania sportowe w Zespole 
Szkół Rolniczych w Kijanach

2
Ludowy Klub Sportowy 
„ISKRA” przy Szkole 
Podstawowej w Spiczynie

Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego Młodzików w zapasach 
– styl wolny mężczyzn

3 Lubelski Klub Sportów 
Walki „DAN”

Mistrzowie kickboxingu z Powiatu 
Łęczyńskiego – wsparcie 
przygotowań do mistrzostw Polski 
w kickboxingu

III. Turystyka – 6 000,00 zł

1 Stowarzyszenie Kobiet 
Powiatu Łęczyńskiego

„Promocja powiatu łęczyńskiego 
poprzez smaki gospodarstw agro 
i eko turystycznych na Święcie 
Jesieni”

2
Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich 
w Głębokiem

„Poznajemy teren powiatu 
łęczyńskiego – rajd rowerowy 
Głębokie – Dratów”

3 Lubartowskie Towarzystwo 
Przyjaciół Sportu Dzień dziecka w kajaku
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są z działaniami wojewody lubel-
skiego, tak, aby przynosiły one 
oczekiwane rezultaty.

Ta pomoc wciąż jest świadczona 
i będzie dostosowywana do zmie-
niającej się sytuacji. Dary dystry-
buowane są zarówno do punktów 
w Polsce, jak i na Ukrainie.

 9Tekst: „LW Bogdanka”

Nasza pomoc to też wsparcie 
licznych podmiotów zewnętrz-
nych, takich jak SPZOZ w Łęcz-
nej, Gminy w Ostrowie Lubelskim, 
Puchaczowie, Milejowie czy Łęcz-
nej oraz przychodni psychologicz-
nej w Lublinie, do której trafi ają 
dzieci z Ukrainy. Działania Spół-
ki od początku skoordynowane 

Warto podkreślić, że Spółka reagu-
je na bieżące prośby. Zespół był 
na granicy z darami przeznaczo-
nymi przede wszystkim dla dzie-
ci, tak by jeszcze bardziej zacieśnić 
współpracę z władzami Chełma oraz 
służbami działającymi w Dorohu-
sku, a pomoc, która tam trafi a była 
trafi ona.

,,Bogdanka’’ pomaga Ukrainie
Lubelski Węgiel „Bogdanka” 
S.A. ze względu na położenie 
geografi czne jest 
na pierwszej linii pomocy 
Ukrainie.

Od początku inwazji, kiedy 
na  granice Lubelszczyzny 
zaczęli przyjeżdżać uchodź-

cy, Spółka włączyła się w pomoc. 
W fi rmie powstał zespół, który koor-
dynuje działania, będąc w stałym 
kontakcie ze służbami wojewody 
lubelskiego. Tylko mądre i celowe 
wsparcie ma sens. Oprócz tego, nasi 
pracownicy, którzy chętnie włączyli 
się wolontariat, służą w WOT, skąd 
przekazują informacje o potrzebach. 
Reagujemy na nie w miarę możliwo-
ści, tak aby ułatwić pracę wolonta-
riuszom, służbom, ale przede wszyst-
kim, aby trafi ać z nią tam, gdzie jest 
najbardziej potrzebna. Fundacja Soli-
darni Górnicy stała się podmiotem, 
który wziął na siebie formalne kwe-
stie związane z udzielaniem pomocy.

Najpierw była to pomoc w zor-
ganizowaniu transportu – firmy 
z nami współpracujące zaczęły wozić 
uchodźców z granicy w miejsca 
wyznaczone przez służby koordynu-
jące tymi działaniami. W pierwszych 
dniach na granicę dostarczaliśmy 
najpotrzebniejsze rzeczy – od żyw-
ności czy środków opatrunkowych 
po koksowniki wykonywane w naszej 
spółce zależnej. Kilka dni po wybu-
chu konfl iktu uruchomiliśmy punkt 
tymczasowy dla prawie 40 osób 
w naszym ośrodku szkoleniowym, 
w którym migranci znaleźli schronie-
nie, wyżywienie i najpotrzebniejsze 
do funkcjonowania rzeczy. Świad-
czona jest im też pomoc psycholo-
giczna i ta konieczna w załatwianiu 
formalności.

Wraz z Grupą ENEA, do której 
należy „Bogdanka” określiliśmy 
listę najpotrzebniejszych rzeczy 
i dedykowane transporty trafi-
ły i wciąż trafi ają do nas ze Spół-
ek Grupy z całej Polski. To przede 
wszystkim koce, śpiwory, środki 
opatrunkowe i chemiczne, ale też 
powerbanki, termosy czy latarki. 
Solidarnie, jako Grupa odpowie-
dzieliśmy na potrzeby kierowa-
ne do nas od służb działających 
na granicy. Żywność długotermi-
nowa i produkty dla dzieci, jak 
pampersy czy odzież również zna-
lazły się w transportach „Bogdan-
ki” i ENEI. I już w pierwszym tygo-
dniu naszej akcji pomocowej trafi ły 
one także do szpitala w Chełmie, 
gdzie przebywają ukraińskie dzieci. 
Od początku też, na wyraźną proś-
bę, w „Bogdance” codziennie rano 
przygotowywane są kanapki. Tra-
fi ają one bezpośrednio na granicę, 
ale też na peron PKP w Chełmie, 
do którego codziennie przybywa 
po kilka tysięcy osób. Jak przekazu-

ją służby, kanapek potrzeba nawet 
10‒15 tys. dziennie. Odpowiadamy 
na apel i codziennie rano pracow-
nicy – wolontariusze robią kanap-
ki, by inni pracownicy w ramach 
ustalonego harmonogramu prze-
kazywali je dalej.

Pracownicy od początku odpo-
wiedzieli na apele płynące z grani-
cy – od pierwszych dni prowadzona 
jest zbiórka darów. Żywność długo-
terminowa, środki chemiczne, ubra-
nia – codziennie trafi ają do wiel-
kich koszy ustawionych na trzech 
polach LW „Bogdanka”. Każde-
go dnia pracownicy pełnią dyżu-
ry wolontariackie przy prowadze-
niu tej zbiórki, a oprócz tego każdy 
może przekazać część swoich środ-
ków z fl apsów na pomoc Ukrainie. 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA 
JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ

Wybierz profi lowane klasy 
liceum ogólnokształcącego.

Poznaj bogatą ofertę szkół 
kształcenia zawodowego.

Skorzystaj z zagranicznych 
praktyk i staży.

Dołącz do szkoły z tradycjami.

Skorzystaj z szerokiego 
wyboru zajęć pozalekcyjnych.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół 
im. Króla Kazimierza Jagielloń-
czyka w Łęcznej trwale wpisuje 

się w system szkolnictwa zawodowego 
powiatu łęczyńskiego oraz odpowia-
da aktualnym oczekiwaniom lokalne-
go rynku pracy – tu w 5 letnim tech-
nikum zdobędziesz zawód technika 
logistyka, technika reklamy, techni-
ka ekonomisty, technika rachunko-
wości, technika informatyka, technika 
budownictwa, czy technika architek-
tury krajobrazu. W 3 letniej Szkole 
Branżowej I Stopnia z kolei nauczysz 
się m.in. zawodu fryzjera lub montera 
zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie. Szkoła nie zamy-
ka się tylko i wyłącznie na kształce-
nie zawodowe. Bogata i urozmaicona 
jest także oferta Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Jana Zamoyskiego. Klasa 
dziennikarska tworzona jest z myślą 
o uczniach, którzy w przyszłości 
chcieliby podjąć studia przygotowu-
jące do szeroko pojętych zawodów 
społecznych. Dla osób, które chcą 
pomagać i mieć solidne przygotowa-
nie do udzielania pierwszej pomo-
cy, szkoła proponuje klasę ratownic-
twa medycznego. Liceum wychodzi 
naprzeciw także tym absolwentom 
szkół podstawowych, którzy marzą 
o służbie w policji lub w innych służ-
bach mundurowych, oferując naukę 
w klasie policyjnej. Niezależnie 
od profi lu, nasze LO może poszczy-
cić się wieloletnią tradycją i wysokim 
poziomem nauczania.

I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. JANA ZAMOYSKIEGO

 5 klasa ratownictwa medycznego 
(przedmioty rozszerzone: biologia, 
chemia; przedmiot uzupełniający: 
ratownictwo medyczne)

 5 klasa dziennikarska (przedmioty 
rozszerzone: język polski, język 
angielski; przedmiot uzupełnia-
jący: dziennikarstwo i psycholo-
gia mediów)
 5 klasa policyjna (przedmioty 
rozszerzone: geografia, język 
angielski; przedmiot uzupełnia-
jący: edukacja policyjna)

TECHNIKUM
 5 technik architektury krajobrazu
 5 technik budownictwa
 5 technik ekonomista
 5 technik informatyk
 5 technik reklamy
 5 technik logistyk
 5 technik rachunkowości

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA

 5 monter zabudowy i   robót 
wykończeniowych w budow-
nictwie
 5 fryzjer

PRAKTYCZNA NAUKA 
ZAWODU
– dwutygodniowe praktyki zawodo-

we uczniów klas II i III Technikum 
odbywane za granicą (Grecja, Wło-
chy) w ramach projektu fi nansowa-
nego z programu Erasmus+ oraz 
praktyki w renomowanych fi rmach 
powiatu łęczyńskiego i lubelskiego;

– fryzjerzy mogą zdobywać szlify 
w łęczyńskich i lubelskich salo-
nach;

– monterzy suchej zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 
zajęcia praktyczne odbywać mogą 
w szkole w specjalistycznej pracow-
ni, będącej ośrodkiem egzaminowa-
nia w zawodzie.

NASZE ATUTY:
– „Jagiellończyk” od lat znajduje 

się w pięćdziesiątce najlepszych 
szkół woj. lubelskiego wg rankin-
gu „Perspektywy” – w bieżącym 
roku na 23. miejscu;

– wysoki poziom nauczania potwier-
dzony wynikami egzaminów matu-
ralnych i zawodowych;

– innowacyjność potwierdzona cer-
tyfikatami: „Szkoła Innowacji”, 
„Innowacyjna Biblioteka”, „Szko-
ła Odpowiedzialna Cyfrowo”, tytuł 
IT Szkoła;

– liczne grono stypendystów: Stypen-
dia Prezesa Rady Ministrów, Stypen-
dium programu „Lubelska kuźnia 
talentów 2019‒2021” oraz sty-
pendia dla uzdolnionej młodzieży 
powiatu łęczyńskiego;

– uzdolniona, aktywna i kreatywna 
młodzież zaangażowana m.in. w: 
Koło Wolontariatu, koncerty tema-
tyczne, akcje oraz imprezy środowi-
skowe i lokalne;

– uczniowie odnoszący liczne sukcesy 
w prestiżowych zawodach i konkur-
sach ogólnopolskich i wojewódzkich.

WSPÓŁPRACA
– Współpraca z lubelskimi uczelniami: 

WSEI, WSPA, UMCS, KUL i UP (pre-
lekcje, wykłady, konferencje);

– Realizacja programu „Szkolny Klub 
Sportowy” z Wojewódzkim Zrzesze-
niem LZS w Lublinie;

– Udział w organizowanym przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy programie 
edukacyjnym „Kultura bezpieczeń-
stwa”;

– Współpraca klasy reklamy z instytu-
cjami kulturalnymi powiatu łęczyń-
skiego w ramach projektowania róż-
nych form grafi cznych.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka 
w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9, 21‒010 Łęczna
  81/531 54 64
�www.kkjagiellonczyk.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH

Nowoczesna placówka 
z historią i tradycjami.

Szkoła z internatem.

Bezpłatne dodatkowe 
uprawnienia.

Nauka w międzynarodowym 
gronie.

Historia szkoły to ponad 100 
lat działalności edukacyj-
nej i wychowawczej (powsta-

ła w 1913 r.). Dzięki nauce w naszej 
szkole, absolwenci mogą pochwalić 
się sukcesami w różnych dziedzinach. 
Stworzona przez szkołę sylwetka 
absolwenta gwarantuje kompeten-
cje, wiedzę i umiejętności pozwala-
jące na elastyczność na rynku pracy. 
Szkoła posiada certyfi katy: Szkoła 
Przedsiębiorczości, Szkoła Promują-
ca Zdrowie, Szkoła Jakości. Wśród 
uczniów są Stypendyści Prezesa Rady 

Zespół Szkół 
Rolniczych w Kijanach
Kijany 19 
21‒077 Spiczyn
  81/757 70 64
�www.zsrkijany.pl

Ministrów oraz Powiatu Łęczyńskie-
go. Współpracujemy z Uniwersyte-
tem Przyrodniczym w Lublinie. Mamy 
podpisane umowy partnerskie z wielo-
ma pracodawcami w branżach kształ-
conych w szkole.

TECHNIKUM
 5  technik architektury krajobrazu
 5  technik hotelarstwa
 5  technik żywienia i usług 
gastronomicznych

 5  technik informatyk
 5  technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA

 5  kucharz
 5  ogrodnik
 5  rolnik
 5  cukiernik
 5  mechanik pojazdów 
samochodowych

PRAKTYCZNA NAUKA 
ZAWODU

– zajęcia praktyczne realizowane 
są w szkole w bogato i nowocześnie 
zmodernizowanych i wyposażonych 
warsztatach szkolnych w branży 
mechaniczno-mechanizacyjnej oraz 
pracowniach bloku gastronomiczno-
-hotelarskim;

– praktyki zawodowe prowadzą pro-
fesjonalne restauracje, hotele, fi rmy 
informatyczne, zakłady naprawy 
maszyn rolniczych;

– szkoła współpracuje również z praco-
dawcami w zakresie realizacji wycie-
czek dydaktycznych;

– płatne staże realizowane w ramach 
projektów unijnych na terenie kraju.

NASZE ATUTY
– bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B 

(mechanik pojazdów samochodo-
wych, technik mechanizacji rolnic-
twa i agrotroniki, technik rolnik);

– bezpłatny kurs prawa jazdy kat. T 
(technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki, technik architektury 
krajobrazu);

– kursy: operatora wózków widłowych, 
operatora kombajnów zbożowych, 

chemizacyjny, obsługi kas fi skalnych, 
kelnersko – barmański, kurs z ksią-
żeczką spawacza, obsługi obrabia-
rek skrawających.

WSPÓŁPRACA
– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
– Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowa-

cji w Lublinie
– Umowy partnerskie z wieloma pra-

codawcami

Przygotuj się do ciekawej 
pracy w służbach 
mundurowych lub jako 
informatyk śledczy.

Skorzystaj z praktyk i staży 
w „Kampol-Fruit” Sp. z o.o.

Zdobądź kwalifikacje 
zawodowe, które będą 
przepustką do dobrze 
płatnej pracy.

Szkoła posiada cieszącą się 
dużą popularnością klasę 
mundurową w LO z atrak-

cyjną ofertą, a w niej: survival, 
zajęcia na strzelnicy, w jednostce 
wojskowej oraz zajęcia w ramach 
współpracy z Wojskami Obro-
ny Terytorialnej. Wysoka zda-
walność egzaminów maturalnych 
i zawodowych, płatne staże zawo-
dowe, interesujące zajęcia sporto-
we czy bardzo dobre opinie wśród 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA 
BOLIVARA W MILEJOWIE

absolwentów to kolejne atuty szko-
ły. Uczniowie mogą liczyć na indy-
widualne wsparcie edukacyjne 
i psychologiczne. Szkoła posiada 
bogatą bazę dydaktyczną, dobrze 
wyposażone pracownie: informa-
tyczne, ekonomiczną, rewalida-
cyjną oraz laboratorium językowe. 
Bezpieczeństwo uczniów zapewnia 
monitoring.

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 5 klasa mundurowa
 5 klasa ogólna

 5 klasa informatyczna
 5 klasa ekonomiczna
 5 klasa handlowa

TECHNIKUM
 5 informatyczne ze specjalnością 
informatyka śledcza

 5 ekonomiczne ze specjalnością 
rachunkowość bankowa

 5 handlowe ze specjalnością 
e-handel

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA

 5 klasa pod patronatem „Kampol-
-Fruit” kształcąca w zawodzie: 
operator maszyn przemysłu spo-
żywczego

 5 klasa wielozawodowa kształcą-
ca w zawodach: kucharz, pie-
karz, cukiernik, sprzedawca, 
fryzjer, mechanik pojazdów 



14 WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO | NR 3/2022ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA

Zespół Szkół nr 2 
im. Simona Bolivara
w Milejowie
ul. Partyzancka 62, 21‒020 Milejów
  81/757 20 21
�www.zs2milejow.edu.pl

samochodowych, lakiernik, 
elektryk, ślusarz, murarz-tyn-
karz

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
– koło fotograficzne
– wyjazdy na basen
– zajęcia sportowe: SKS, piłka siat-

kowa, boks, taekwondo
– fakultety maturalne

WSPÓŁPRACA
– Lotnicza Akademia Wojskowa 

w Dęblinie

– Wyższa Szkoła Ekonomii i Inno-
wacji w Lublinie

– 244. Kompania 24. Batalionu 
z Chełma

– Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie

– Umowy partnerskie z lokalnymi 
przedsiębiorstwami

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUDWINIE

Nowe kierunki
kształcenia.

Doskonale wyposażone 
pracownie.

Wysoka zdawalność 
egzaminów zawodowych.

Wykładowcy, którzy 
są praktykami, 
specjalistami w swoich 
dziedzinach.

Placówka gwarantuje wykwa-
l i f i k o w a n ą  k a d r ę  o r a z 
d o s k o n a l e  w y p o s a ż o n e 

w nowoczesny sprzęt pracow-
nie. Wszystkie egzaminy zawodo-
we w części pisemnej i praktycz-
nej odbywają się w szkole, która 
jest ośrodkiem egzaminacyjnym. 
ZS w Ludwinie może pochwalić się 
wysoką zdawalnością egzaminów 
zawodowych oraz wysokimi wyni-
kami, jakie osiągają jej słuchacze 
podczas egzaminów zewnętrznych.

TECHNIKUM
 5 technik przemysłu mody 
 5 technik pszczelarz
 5 technik fotografi i i multimediów 
 5 technik rachunkowości
 5 technik agrobiznesu 
 5 technik programista
 5 technik logistyk
 5 technik usług fryzjerskich

Zespół Szkół w Ludwinie
Ludwin 30a, 21‒075 Ludwin
  81/757 00 43
�www.zsludwin.pl

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA

 5 cukiernik
 5 kucharz

ZAJĘCIA DODATKOWE
– zajęcia przygotowujące 

do egzaminu maturalnego

– pomoc psychologiczno-
pedagogiczna

NOWOCZESNA BAZA 
DYDAKTYCZNA

W  szkole znajdują się dosko-
nale wyposażone pracownie: 

SZKOŁY POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO POLECAJĄ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ

multimedialna, medyczna, kosme-
tyczna, gastronomiczna, flory-
styczna, językowa, przedmiotów 
ogólnokształcących oraz ciemnia 
fotografi czna i studio fotografi czne. 
W przygotowaniu są pracownie: fry-
zjerska i krawiecka. W szkole funk-
cjonuje również biblioteka.
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SZKOŁY POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO POLECAJĄ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ

Korzystaj 
z najnowocześniejszych 
warsztatów technicznych 
w regionie i praktyk
w LW „Bogdanka” S.A.

Zdobądź stypendium naukowe 
lub przepustkę do pracy
w LW  „Bogdanka” S.A.

Uczęszczaj do szkoły 
kształcącej 
w przyszłościowych 
kierunkach.

Weź udział w zagranicznych 
praktykach zawodowych.

S zkoła posiada bogatą bazę 
dydaktyczną, dobrze wypo-
sażone pracownie: AutoCAD, 

elektryczne, mechaniczną, przeróbki 
kopalin stałych, pracownie językowe, 
komputerowe i kształcenia ogólnego. 
Przy ZSG znajduje się także bogate 
zaplecze sportowe: 2 sale gimnastycz-
ne z zapleczem szatniowo-sanitarnym, 
kompleks boisk: boisko piłkarskie 
ze sztucznej trawy z bieżnią lekko-
atletyczną z czterema torami i skocz-
nią w dal oraz boisko wielofunkcyj-
ne do gry w piłkę ręczną, siatkową 
i koszykówkę. Niewątpliwym ułatwie-
niem nauki są nowoczesne, zmoder-
nizowane warsztaty szkolne, wypo-
sażone w specjalistyczne maszyny: 
tokarkę CNC, tokarkę uniwersalną, 
ploter frezujący, plazmę oraz wyro-
biska w obudowie otwartej, przysto-
sowane do ćwiczenia prac górniczych.

TECHNIKUM GÓRNICZE 
I POLITECHNICZNE

 5 technik ochrony środowiska
 5 technik urządzeń i  systemów 
energetyki odnawialnej

 5 technik elektryk
 5 technik mechanik
 5 technik górnictwa

ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ

 5 technik przeróbki kopalin stałych

BRANŻOWA SZKOŁA 
I STOPNIA

 5 elektryk
 5 ślusarz
 5 górnik eksploatacji podziemnej

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
– technik ochrony środowiska
– technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
– zajęcia przygotowujące do matury

– zajęcia sportowe
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– zajęcia rewalidacyjne

WSPÓŁPRACA
–  Akademia Górniczo-Hutnicza 

w Krakowie
– Politechnika Lubelska
– Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie
– Wyższa Szkoła Ekonomii 

i Innowacji w Lublinie
– Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 

i Administracji w Lublinie

Zespół Szkół 
Górniczych w Łęcznej
ul. Bogdanowicza 9 
21-010 Łęczna
    81/531 54 54,

81/752 12 57
�www.zsg-leczna.pl

PARTNERZY SZKOŁY
– Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
– RG „Bogdanka” S.A.
– PRG „Linter” S.A.
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Nowa pracownia OZE już działa
Już drugi rok w Zespole Szkół 
Górniczych w Łęcznej kształcą 
się uczniowie, którzy stawiają 
na bezpieczną, energetyczną 
przyszłość planety. Branża 
OZE czyli Odnawialnych Źródeł 
Energii wciąż się rozwija, 
a zawód technik urządzeń 
i systemów energetyki 
odnawialnej cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem.

D zięki LW „Bogdanka” S.A., spół-
ce wspierającej zrównoważony 
rozwój Lubelszczyzny, w tym 

roku szkolnym doposażona została 
pracownia odnawialnych źródeł ener-
gii. Otrzymana przez szkołę darowi-
zna pozwoliła na sfi nansowanie stano-
wiska dydaktyczno-egzaminacyjnego 
oraz zakup specjalistycznego sprzętu.

Uczniowie w nowej pracowni 
poznają m.in. budowę i zasadę dzia-
łania panelu fotowoltaicznego oraz 
sposób jego montażu. Mogą za pomo-
cą luksomierza dokonywać pomia-
ru oświetlenia. Pracownia wyposa-
żana jest też w wiele innych narzędzi 
do nauki zawodu.

Dokonująca się na świecie rewo-
lucja energetyczna charakteryzuje 
się odchodzeniem od tradycyjnych, 
wyczerpujących się źródeł energii 
na rzecz odnawialnych. Są one niemal 
całkowicie nieinwazyjne dla naszej 
planety. OZE to pozyskiwanie ener-
gii z wykorzystaniem wiatru, wody, 
promieni słonecznych czy biomasy. 
Coraz więcej inwestycji związanych 
z OZE sprawia, że zawód technik urzą-
dzeń i systemów energetyki odnawial-
nej jest zawodem przyszłości.

 9Tekst: Marzena Olędzka

Uwikłani w sieciInternet to ogromne 
dobrodziejstwo naszych 
czasów. Dzięki niemu mamy 
niemal nieograniczony 
dostęp do informacji, 
możemy komunikować się 
na odległość, dokonywać 
transakcji fi nansowych 
czy załatwiać wiele spraw 
urzędowych bez wychodzenia 
z domu.

Musimy jednak pamiętać, 
że korzystając z możliwo-
ści, jakie daje nam internet, 

narażamy się również na związane 
z tym zagrożenia. Jednym z nich – 
oprócz możliwości przechwycenia 
danych osobowych i bankowych, 
narażenia na tzw. „hejt”czy prze-
moc w sieci – jest uzależnienie.

Uzależnienie od internetu staje 
się coraz powszechniejsze i naj-
prawdopodobniej jest tylko kwe-
stią czasu, kiedy zostanie ofi cjalne 
sklasyfi kowane jako jednostka cho-
robowa. Sprzyja mu niestety sytu-
acja pandemii, związane z nią gra-
niczenia i wprowadzane lockdowny. 
Przejście w tryb pracy zdalnej czy 
zdalnej nauki, załatwianie spraw 
przez internet czy zwykła chęć 
zabicia nadmiaru wolnego czasu, 
powodowała konieczność częstsze-
go i bardziej regularnego korzysta-
nia z internetu.

Wygląda na to, że w tej sytuacji, 
wszyscy powinniśmy przyjrzeć się 
krytycznym okiem naszemu sposo-
bowi korzystania z internetu i temu, 
jak ważny jest on w naszym życiu. 
Nie jest to łatwe. Podobnie jak osoby 
uzależnione od alkoholu czy od nar-
kotyków lekceważą zagrożenia, jakie 
może przynieść im uzależnienie, tak 

i „internetoholicy” minimalizują 
problem, z jakim mają do czynie-
nia, a skutki uzależnienia prędzej 
zostają dostrzeżone przez ich oto-
czenie niż przez nich samych.

CZY JESTEŚ UZALEŻNIONY?
Uzależnienie od internetu można 
rozpoznać wówczas, kiedy w okresie 
ostatniego roku stwierdzono obec-
ność co najmniej trzech z poniższej 
listy objawów:
1. silnej potrzeby lub poczucia przy-

musu korzystania z internetu;

2. utraty kontroli nad powstrzymy-
waniem się od korzystania z inter-
netu oraz nad ilością czasu spę-
dzanego „w sieci”;

3. występowanie – przy próbach 
przerwania lub ograniczenia 
korzystania z internetu – wzmo-
żonego niepokoju, rozdrażnienia 
czy gorszego samopoczucia oraz 
ustępowanie tych stanów z chwi-
lą powrotu do korzystania z kom-
putera;

4. spędzanie coraz większej ilo-
ści czasu w internecie w celu 

uzyskania zadowolenia czy dobre-
go samopoczucia,

5. postępujące zaniedbywanie alter-
natywnych źródeł przyjemności 
lub dotychczasowych zaintereso-
wań na rzecz internetu;

6. korzystanie z internetu pomimo 
szkodliwych następstw (fi zycz-
nych, psychicznych i społecznych) 
odczuwanych przez osobę uzależ-
nioną.
Uzależnienie od internetu pro-

wadzi do izolacji społecznej, ponie-
waż osoby nim dotknięte spędzają 
mniej czasu z realnymi ludźmi niż 
z komputerem. Sieć staje się miej-
scem ich funkcjonowania, a inni 
użytkownicy – otoczeniem spo-
łecznym. Osoba zaczyna przesta-
wać postrzegać realia funkcjono-
wania „tu i teraz”, a zaczyna żyć 
tym, co dzieje się w sieci. Cierpią 
na tym relacje rodzinne i towarzy-
skie. Osoba uzależniona wycofuje się 
z nich na rzecz internetu.

Uzależnienie przychodzi wtedy, 
gdy korzystanie z internetu zaczy-
na przeszkadzać, a nie pomagać 
w pracy, nauce czy życiu osobi-
stym. Gdy straty w sumie przewyż-
szają korzyści.

JAK WYJŚĆ 
Z UZALEŻNIENIA 
OD INTERNETU?

Jeśli komputer ma zupełnie niszczą-
cy wpływ na nasze życie, to należy 
go „odstawić”. Dotyczy to również 
tych osób, dla których komputer jest 
narzędziem pracy. Jest wiele rodza-
jów prac, którą można wykonywać 

bez komputera. Podobnie jak bar-
man, pracownik gorzelni lub przed-
stawiciel fi rmy, którzy stali się alko-
holikami na skutek specyfi cznych 
okoliczności związanych z pracą 
zawodową, muszą znaleźć nową lub 
zmienić zawód. To czas na radykal-
ne kroki!

W przypadku internetu mamy 
do czynienia z potrzebą komuni-
kacji i informacji, które są jednymi 
z najważniejszych potrzeb człowieka. 
Nie chodzi tu jednak o ich wyelimi-
nowanie, ale o znalezienie alterna-
tywnych sposobów ich zaspokaja-
nia. Pierwszym zadaniem stojącym 
przed osobą, która uważa, że kom-
puter odgrywa zbyt dużą rolę w jej 
życiu, jest wybranie jednego dnia 
w tygodniu, w którym komputer 
będzie wyłączony. W zamian nale-
ży znaleźć inną formę przyjemności: 
czytanie książki, spacer, kino, słu-
chanie muzyki, warsztaty rozwoju 
osobistego czy inne. Jeśli uporczy-
wa potrzeba korzystania z internetu 
nadal się utrzymuje, warto skorzystać 
z pomocy psychoterapeuty, ponie-
waż uzależnienie od internetu może 
być symptomem „głębszego” proble-
mu życiowego. Wówczas psychotera-
peuta może pomóc nam w uświado-
mieniu sobie prawdziwych przyczyn 
naszego uzależnienia.

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie zachęca do korzystania 
z bezpłatnego poradnictwa specja-
listycznego. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem tel. 
81/53 15 384.

 9Tekst: Monika Chmiel
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Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej

Od 28 lutego do 28 kwietnia 
2022 r. można ubiegać 
się w ARiMR o wsparcie 
fi nansowe na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej. 
Pomoc ma charakter 
bezzwrotnej premii, a jej 
wysokość zależy od liczby 
nowo utworzonych miejsc 
pracy. Zasady obowiązujące 
w tegorocznym naborze 
różnią się od tych z lat 
wcześniejszych.

O  przyznanie dofi nansowania 
mogą starać się rolnicy, ich 
małżonkowie lub domowni-

cy, którzy chcą rozpocząć prowa-
dzenie działalności pozarolniczej. 
Grono potencjalnych benefi cjen-
tów obejmuje także tych, którzy 
co najmniej 2 lata wcześniej zawie-
sili bądź zakończyli działalność rol-
niczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc 
mogą otrzymać również osoby, 
które prowadzą już działalność 
pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć 
o nowy rodzaj usług znajdujących 
się w wykazie rodzajów działalno-
ści objętych wsparciem. Co istot-
ne, wszyscy powinni być ubezpie-
czeni w KRUS-ie w pełnym zakresie 
nieprzerwanie przez co najmniej 
12 miesięcy przed złożeniem wnio-
sku o przyznanie pomocy. Oprócz 
tego, gospodarstwo ubiegającego 
się o wsparcie musi być położo-
ne na terenie gminy wiejskiej lub 
gminy miejsko-wiejskiej (z wyłą-
czeniem miast liczących powyżej 
5 tysięcy mieszkańców) lub gminy 
miejskiej (z wyłączeniem miejsco-
wości liczących powyżej 5 tysię-
cy mieszkańców). W tym naborze, 
po raz pierwszy o premie na roz-
poczęcie działalności pozarolni-
czej mogą ubiegać się osoby, któ-
rym nie zostały przyznane płatności 
obszarowe. Dopuszczony został 
także udział osób, które skorzy-
stały z pomocy dotyczącej różni-
cowania działalności w kierunku 
nierolniczym w poprzednim okre-
sie programowania czyli w latach 
2007–2013.

Wysokość wsparcia wynosi 
150 tys. zł, jeżeli w biznesplanie 
przewidziane zostało utworzenie 
jednego miejsca pracy, przy dwóch 
stanowiskach premia wzrasta do 
200 tys.  zł, a  przy trzech do 
250 tys. zł. Środki są wypłacane 
w dwóch ratach. Pierwszą – 80 proc. 
– otrzymuje się, gdy zostaną speł-
nione warunki określone w wyda-
nej decyzji o przyznaniu pomo-
cy, a jest na to 9 miesięcy (liczone 
od dnia doręczenia decyzji). Pozo-
stałe 20 proc. wpływa na konto 
benefi cjenta po rozliczeniu bizne-
splanu, jednak nie później niż do 
2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty 
pomocy i nie później niż do 31 sierp-
nia 2025 r. Co najmniej 70 proc. 
otrzymanego dofi nansowania musi 

być wydane na inwestycje w środki 
trwałe, np. zakup nowych maszyn 
i urządzeń czy środków transportu. 
Pozostałe 30 proc. można przezna-
czyć na wydatki bieżące, np. płace, 
ubezpieczenia.

Zakres rodzajów działalności gospo-
darczych, na które można uzyskać pre-
mię, jest bardzo szeroki. Firma, która 
zostanie założona dzięki otrzymaniu 
dofi nansowania, może zajmować się 
m.in. prowadzeniem sklepu spożyw-
czego; sprzedażą produktów nierolni-
czych; naprawą pojazdów samocho-
dowych; budownictwem; sprzedażą 
detaliczną; fryzjerstwem; rzemiosłem; 
rękodzielnictwem; prowadzeniem 
obiektów noclegowych czy turystycz-
nych; usługami cateringowymi; opieką 

nad dziećmi, osobami starszymi bądź 
niepełnosprawnymi. Mogą to być także 
usługi weterynaryjne, informatyczne, 
architektoniczne, inżynierskie, księgo-
we, audytorskie czy techniczne. Pełną 
listę rodzajów działalności objętych 
wsparciem, tzw. kodów PKD można 
znaleźć na stronie internetowej ARiMR 
pod linkiem: https://www.gov.pl/
web/arimr/dokumenty-aplikacyjne22.

Wnioski przyjmowane będą 
przez oddziały regionalne Agencji 
do 28 kwietnia 2022 r. Dokumenty 
można dostarczać osobiście, prze-
kazywać za pośrednictwem platfor-
my ePUAP lub wysyłać rejestrowaną 
przesyłką pocztową nadaną w pla-
cówce Poczty Polskiej.

 9Tekst: Roman Jarentowski

Wnioski przyjmowane będą przez 
oddziały regionalne Agencji 

do 28 kwietnia 2022 r.
Dokumenty można dostarczać 

osobiście, przekazywać 
za pośrednictwem 

platformy ePUAP lub wysyłać 
rejestrowaną przesyłką pocztową 

nadaną w placówce Poczty Polskiej.
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W ZDROW YM CIELE ZDROW Y DUCH

Pijmy wodę„Ludzie są jak morze, czasem 
łagodni i przyjaźni, czasem 
burzliwi i zdradliwi. Przede 
wszystkim to jednak tylko 
woda.” Albert Einstein pisząc 
w ten sposób podkreślał, 
że to głównie z wody składa 
się ludzki organizm. Woda 
stanowi około 60% masy ciała 
dorosłego człowieka, a płód 
może składać się nawet w 90% 
z wody. Wartość ta jednak 
zmienia się w różnych 
okresach życia człowieka, 
a w starszym wieku stanowi 
już jedynie 50% masy ciała.

Organizm człowieka nie jest w sta-
nie magazynować większej ilo-
ści wody dlatego musi być ona 

stale dostarczana, by mógł prawidło-
wo funkcjonować. Głównym sygna-
łem alarmowym, że należy po nią się-
gnąć jest pragnienie, ale powinniśmy 
się nawadniać stale, małymi porcjami. 
Na odwodnienie najbardziej narażone 
są dzieci i osoby starsze. Objawy to: 
ospałość, ogólne poczucie znużenia, ból 
głowy, problemy z koncentracją, brak 
apetytu, suchość śluzówek jamy ust-
nej (lepka ślina, nalot na języku), krta-
ni (chrypka) oraz utrata elastyczności 
skóry – stojący fałd skórny. Zatem cały 

organizm jest narażony na negatyw-
ne konsekwencje odwodnienia, nawet 
nasz mózg– zmęczenie, zły nastrój, 
zaburzenie uwagi, problemy z pamię-
cią. Picie wody może być receptą 
na dobry humor. U dorosłych zapo-
trzebowanie na wodę wynosi 2500 ml 
u mężczyzn i 2000 ml u kobiet, dzien-
ne spożycie wody u dzieci w wieku 
1‒3 lat to 1300 ml, a u dzieci 9‒13 

lat około 1900‒2100 ml, 16‒18 lat 
2300‒3300 ml. Należy jednak pamię-
tać o zwiększonym zapotrzebowaniu 
na wodę w upalne dni oraz podczas 
treningów.

W ciągu dnia najbezpieczniej wypi-
jać pomiędzy 1,5 a 3 litry dziennie, 
najlepiej mineralną, czystą wodę, 
która nie tylko ugasi nasze pragnie-
nie, ale dostarczy cennych minerałów. 

Kwiecień pełen emocji z Górnikiem Łęczna
W kwietniu Górnik 
Łęczna rozegra 4 ciekawie 
zapowiadające się spotkania. 
Dwa z nich odbędą się 
na łęczyńskim stadionie. Każda 
z potyczek będzie miała bardzo 
istotny wpływ na utrzymanie 
się podopiecznych 
Kamila Kieresia w PKO BP 
Ekstraklasie.

PIŁKARSKIE ŚWIĘTO 
W ŁĘCZNEJ
Już w pierwszy weekend kwietnia kibi-
ców zielono-czarnych czeka piłkarskie 
święto. Do Łęcznej przyjedzie drużyna 
walcząca o tytuł Mistrza Polski – Pogoń 
Szczecin. Mecz z Pogonią zapowiada 
się niezwykle ciekawie, a na stadionie 
zapewne pojawi się liczna grupa kibi-
ców zarówno gospodarzy jak i gości. 
Co ciekawe, w Górniku występuje 
dwóch zawodników wypożyczonych 
z Pogoni (Marcel Wędrychowski oraz 
Kryspin Szcześniak). Spotkanie odbę-
dzie się w sobotę 2 kwietnia o godz. 
17:30. Bilety na ten mecz można 
kupić na stronie internetowej bilety.
gornik.leczna.pl, w salonikach praso-
wych Kolporter oraz w kasach stadio-
nu (w godzinach 10:00 – 16:00).

WYJAZD NA ŚLĄSK

Tydzień później zielono-czarni udadzą 
się w podróż do Gliwic, gdzie zmie-
rzą się z miejscowym Piastem. Dru-
żyna ze Śląska znajduje się w środ-
ku ligowej tabeli, więc na pewno 
należy spodziewać się wyrównanego 
meczu. W rundzie jesiennej w potycz-
ce z Piastem, obie drużyny zaprezen-
towały podobny poziom, a spotka-
nie zakończyło się remisem 1‒1. Dla 

Górnika każdy mecz jest niezwykle 
istotny i może okazać się decydu-
jącym o pozostaniu w PKO BP Eks-
traklasie, więc z całą pewnością pił-
karzom „Dumy Lubelszczyzny” nie 
zabraknie motywacji do zwycięstwa.

RADOMIAK U SIEBIE
W kolejnej kolejce ligowych zmagań 
do Łęcznej przyjedzie drużyna z gór-
nej części tabeli – Radomiak Radom. 

Mecze z drużyną z Mazowsza od dawna 
elektryzują łęczyńskich kibiców. Nale-
ży spodziewać się zatem gorącej atmos-
fery nie tylko na boisku, ale również 
na trybunach. 

Drużyna z Mazowsza, podobnie jak 
Górnik, to beniaminek rozgrywek PKO 
BP Ekstraklasy. Z Radomiakiem pod-
opieczni Kamila Kieresia rywalizowa-
li również w poprzednim sezonie, jesz-
cze w ramach rozgrywek Fortuna 1. 

Ligi. Tym razem obie jedenastki staną 
naprzeciw siebie w najwyższej klasie 
rozgrywkowej, co na pewno istotnie 
wpływa na prestiż spotkania.

POJEDYNEK 
W CZĘSTOCHOWIE

W tym sezonie Górnicy udowodnili, 
że potrafi ą zagrać jak równy z rów-
nym z najlepszymi. „Duma Lubelsz-
czyzny” zremisowała z liderem tabeli 
Lechem Poznań oraz aktualnym zdo-
bywcą Fortuna Pucharu Polski – Rako-
wem Częstochowa. Z tymi ostatnimi 
przyjdzie mierzyć się zielono-czar-
nym w ostatnim tygodniu kwietnia. 
Przed Górnikiem trudne zadanie – 
Raków to obecnie jeden z najlep-
szych polskich zespołów, co udowod-
nił pokonując Lecha w Poznaniu. Mimo 
to zawodnicy z Łęcznej słyną z dużej 
ambicji i woli walki. Jeśli tych dwóch 
cech nie zabraknie w meczu z Rako-
wem, istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że zielono-czarni sprawią sen-
sację i urwą punkty pretendentowi 
do tytułu Mistrza Polski. Więcej infor-
macji o Górniku Łęczna można zna-
leźć na ofi cjalnej stronie internetowej 
klubu oraz profi lach w mediach spo-
łecznościowych.

 9Tekst: Mateusz Sobiech 

Wodę należy pić małymi łykami przez 
cały dzień, a jeśli nie lubimy jej smaku 
możemy dodać cytrynę, pomarańczę, 
miętę lub ogórka. Warto także pamię-
tać o butelce wody/bidonie w plecaku 
czy torebce. Do płynów nawadniają-
cych zaliczamy również soki warzyw-
ne, smoothie z dodatkiem wody, zupy, 
a nawet warzywa zawierające sporą 
ilość wody. Unikamy do picia wody 
smakowej, słodkich napoi, napoi 
alkoholowych, ponieważ takie płyny 
wcale nie nawadniają naszego orga-
nizmu, a dostarczają jedynie „pustych 
kalorii”.

Jak zwiększyć ilość wypijanej wody? 
Najlepiej zastąpić jeden napój w ciągu 
dnia szklanką wody, a później robić 
to coraz częściej – w ten sposób wypra-
cujemy dobry nawyk! Kobiety powin-
ny pamiętać, że bez odpowiedniej 
dawki wody, skóra jest sucha i będzie 
się starzec szybciej. Woda to najlepsze 
lekarstwo i pigułka w trosce o urodę 
(w walce z „pomarańczową skórką” 
też)! Nawilżona skóra jest zdrowsza, 
jędrniejsza oraz wygląda młodziej. 
Dzieje się tak, gdyż skóra właściwa 
w 50% składa się z wody, a naskórek 
zawiera jej do 10%. Niestety woda nie-
ustannie wyparowuje z naszej skóry. 
Wraz z ubytkiem wody skóra traci 
elastyczność, włókna kolagenu i ela-
styny rozluźniają się, co powoduje 

pojawienie się zmarszczek, bruzd. 
Dobrze nawodniona skóra to recepta 
na młody wygląd.

Odpowiednie nawodnienie 
ma wpływ na nasze zdrowie i samo-
poczucie. Ból głowy w większości 
przypadków informuje nas o odwod-
nieniu organizmu. A większość z nas 
sięga wówczas po tabletkę przeciw-
bólową. Pijąc wodę pomiędzy posił-
kami rzadziej sięgamy po przekąski, 
a także zmniejszamy prawdopodo-
bieństwo przejedzenia, a więc sprzy-
jamy odchudzaniu. Warto każdy dzień 
zaczynać od szklanki wody. Picie wody 
na czczo usuwa toksyny z organizmu, 
przyspiesza metabolizm, dodaje ener-
gii i poprawia trawienie.

W trosce o środowisko warto unikać 
wody w plastikowych butelkach. Naj-
lepszym rozwiązaniem jest korzystanie 
z dzbanków i butelek fi ltrujących. Jed-
nak nie zapominajmy, żeby dbać o stan 
pojemników służących do przechowy-
wania wody (częste mycie), gdyż może 
dochodzić do zanieczyszczenia wody 
i namnażania się bakterii oraz glonów. 
Najlepsze będą szklane pojemniki.

W okresie zbliżającej się wiosny 
warto wypracować dobry nawyk picia 
wody i zadbać o odpowiednią ilość pły-
nów każdego dnia.

 9Tekst: Edyta Szymaniak,
Agnieszka Kosk
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POWIAT ŁĘCZ YŃSKI  DL A ROWERZ YS TÓW

Zapraszamy Państwa 
w rowerową podróż 
po najciekawszych 
zakątkach powiatu 
łęczyńskiego. 
Przedstawiona trasa 
jest jedną z czterech 
zaproponowanych 
w publikacji „Powiat 
Łęczyński. Przewodnik 
turystycznym dla 
rowerzystów”, który można 
otrzymać w Lokalnym 
Centrum Informacji 
Turystycznej w Starostwie 
Powiatowym w Łęcznej.

Szlak Żółty
 5 Długość – 30 km
 5 Stopień trudności – łatwy
 5 Czas – 2 godz.

TRASA: NADRYBIE – 
STEFANÓW – ALBERTÓW 
– JASIENIEC – CIECHANKI 
– ŁAŃCUCHÓW – WÓLKA 
ŁAŃCUCHOWSKA

Zobacz, co czeka na trasie:

NADRYBIE
1. Grobowiec kamienny z epoki 

neolitu – odkryty w latach 90. 
XX w. na jednym z okolicznych 
pól, pochodzi z okresu kultury 
amfor kulistych.

CIECHANKI
1. Kopiec – mogiła zbiorowa 

z  I  wojny światowej. Zawie-
ra szczątki żołnierzy poległych 
w sierpniu 1915 roku. Kopiec został 
usypany w 1918 roku.

2. Cmentarz wojenny – pochodzi 
z czasów I wojny światowej.

3. Zespół folwarczno-dworski – 
pochodzi z XIX-XX w. Dwór zbudo-
wany został przez rodzinę Lacher-
tów, otacza go park o powierzchni 
ok. 2,5 ha. Budynek reprezentuje 
styl modernistyczny.

Nadrybie – grobowiec neolityczny

ŁAŃCUCHÓW
1. Dwór murowany – wybudowany 

został w stylu zakopiańskim przez 
Marię i Jana Steckich wg projektu 
Stanisława Witkiewicza. Otacza go 
piękny park krajobrazowy z pomni-
kami przyrody. Po II wojnie świa-
towej dwór przejęło państwo i naj-
pierw służył ludziom kultury jako 
„Dom Plastyka”. Później znajdował 
się tu szpital. Obecnie jest w rękach 
prywatnych bez możliwości zwie-
dzania budynku w środku. W parku 
znajduje się kapliczka z fi gurą św. 
Jana Nepomucena.

2. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
z XIX wieku – kościół reprezentuje 

styl barokowo-klasyczny. Zbudo-
wany został dzięki fundacji Józefa 
i Anny Suff czyńskich. Obok świąty-
ni stoją dwie murowane dzwonnice. 
Całość jest ogrodzona murem z żela-
zną bramą.

3. Cmentarz wojenny – znajdu-
je się na nim kopiec z krzyżem. 
To zbiorowa mogiła ok. 80 żołnie-
rzy austriackich i niemieckich oraz 

50 żołnierzy rosyjskich z 1915 r. 
Naprzeciw cmentarza wojennego, 
na cmentarzu parafi alnym, znaj-
dują się m.in. groby: uczestnika 
powstania styczniowego Ignace-
go Wisłockiego, dziedziczek Cie-
chanek z rodziny Lachertów, ofi ar 
II wojny światowej i księdza Jana 
Szczepańskiego zamordowanego 
przez komunistów.Ciechanki – kopiec

Ciechanki – cmentarz wojenny

Łańcuchów – dwór

Łańcuchów – kościół

Łańcuchów – cmentarz wojenny
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KGW – KOBIET Y GOSPODARNE I  W YJĄTKOWE

Koło Gospodyń Wiejskich w Cygance 
(gmina Milejów)

W 2018 roku kobiety 
postanowiły sformalizować 
swoją działalność 
i z inicjatywy sołtysa 
założyły KGW w Cygance 
z wpisem do Krajowego 
Rejestru KGW.

Aktywna grupa mieszkańców 
od kilku lat działa na forum 
gminy i powiatu, godnie repre-

zentując naszą wieś – Cygankę. Przez 
cały czas działamy na rzecz mieszkań-
ców naszej wsi. Staramy się aktywizo-
wać i przybliżać różne twórcze formy 
spędzania wolnego czasu, co sprzyja 
integracji naszej społeczności.

Wiele kobiet z naszego koła posiada 
„ukryte” talenty: kulinarne, artystycz-
ne, wokalne czy krasomówcze. Orga-
nizujemy spotkania, tworzymy pięk-
ne ozdoby i przedmioty, wykonujemy 
dekoracje świąteczne i okolicznościowe. 
Aktywnie uczestniczymy w konkursach, 
kiermaszach, spotkaniach i warsztatach 
dla KGW. Bierzemy udział w dożyn-
kach gminnych i powiatowych. Zdo-
bywamy na nich wiele nagród i wyróż-
nień w kategorii wieńców, wyrobów 
dekoracyjnych i produktów kulinar-
nych. Wprowadzamy też nowe formy 

Koło Gospodyń wiejskich w Albertowie 
(Gmina Puchaczów)

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Albertowie powstało 
w 1966 r. Jest to samorządna 
i niezależna społecznie oraz 
zawodowo organizacja 
kobieca.

Głównym celem działalności 
wiejskiej organizacji kobiecej 
jest: pomoc rodzinom wiejskim 

w wychowywaniu, kształceniu i orga-
nizacji wypoczynku dzieci i młodzie-
ży, działania na rzecz ochrony zdro-
wia i zabezpieczenia socjalnego rodzin 
wiejskich, rozwijanie przedsiębiorczo-
ści kobiet, racjonalizowanie wiejskie-
go gospodarstwa domowego, zwięk-
szenie uczestnictwa mieszkańców wsi 
w dziedzinie kultury i rozrywki oraz 
kultywowanie folkloru.

Kobiety z KGW biorą aktywny 
udział w konkursach dożynkowych, 
zdobywając miejsca na podium. Rów-
nież możemy pochwalić się wieloma 
podziękowaniami, dyplomami oraz 

KGW W CYGANCE
W LICZBACH:

 5 Koło działa: 3,5 roku
 5 Liczba członków:  17
 5 Najstarszy członek ma: 88 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 25 lat

nagrodami pieniężnymi i rzeczowy-
mi. To wszystko powoduje, że czu-
jemy się doceniane i mamy coraz 

więcej energii do podejmowania 
nowych działań na rzecz naszej wiej-
skiej wspólnoty.

Mimo, że jesteśmy żeńską drużyną, 
chętnie współpracujemy z druhami 
z OSP Albertów i włączamy się w różne 

aktywności artystycznej – decoupa-
ge czy ceramikę.

Podczas spotkań staramy się, 
aby przedstawiciele najstarszego 
pokolenia przekazywali historię 

i kulturę wsi najmłodszym miesz-
kańcom. Opowiadania o starych 
zwyczajach, spotkaniach, zaba-
wach, wspólnych pracach polo-
wych i gospodarskich oraz pomocy 

sąsiedzkiej, są kopalnią wiedzy dla 
młodego pokolenia.

Dzielimy się wiedzą, przekazując 
sobie różne umiejętności np.: wyko-
nywania płotów starą metodą kija 

leszczynowego i wierzbowego, wypla-
tania koszy, zaplatania warzyw w „war-
kocze”, przygotowywania nalewek, 
nastojek. Wymieniamy sprawdzone 
przepisy i porady kulinarne, a następ-
nie poznajemy, wykonujemy i kosztu-
jemy przygotowanych potraw: cygań-
skie pierogi, sernik z kartofl ami, chleb 
na zakwasie itp. Staramy się powra-
cać do tradycji, umacniać więzi ludz-
kie i pomagać sobie wzajemnie.

Jesteśmy chętne do współpracy, 
czego dowodem jest udział w projekcie 
„Małe historie” LGD Dolina Giełczwi. 
We współpracy z GOK Milejów zreali-
zowałyśmy projekt „Cyganka na 100” 
w ramach programu „Moje marzenia 
są do spełnienia” fi nansowanego przez 
Narodowe Centrum Kultury. W ten spo-
sób upamiętniłyśmy obchody 100-lecia 
Cyganki.

 9Tekst: Anna Hartfi l,
Anna Dudziak

przedsięwzięcia, np. pomoc dla uchodź-
ców z Ukrainy. Wspieramy się wzajem-
nie, bo współpraca się opłaca. Bierzemy 
udział w różnych szkoleniach, poka-
zach kulinarnych i kosmetologicznych, 
pokazach rękodzieła itp. Organizuje-
my imprezy sylwestrowe, noworocz-
ne, andrzejkowe, ostatki, Dzień Kobiet. 
Jesteśmy ambitne, ale wiemy, że nieza-
leżnie od panujących warunków będzie-
my szukać rozwiązań, by reprezento-
wać i promować nasz region – naszą 
małą ojczyznę!

Funkcję przewodniczącej Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Albertowie pełni Pani 
Danuta Bielik.

 9Tekst: Agnieszka Kuriata

KGW W ALBERTOWIE
W LICZBACH:

 5 Koło działa: 56 lat
 5 Liczba członków:  18
 5 Najstarszy członek ma: 68 lat
 5 Najmłodszy członek ma: 26 lat
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Bohater ziemi łęczyńskiej 
– Zdzisław Broński ps. „Uskok”
Jest ranek, 21 maja 1949 r., 
około godziny 9. Jedno 
z wielu niepozornych 
gospodarstw w Dąbrówce 
(obecnie Nowogród). 
Grupa operacyjna UB-KBW, 
okalająca bunkier ukryty 
na terenie gospodarstwa 
Lisowskich, jest już niemal 
pewna sukcesu. Kilka metrów 
pod ziemią, w otoczonym 
przez nich bunkrze, 
przebywa poszukiwany 
od dawna dowódca 
oddziałów partyzanckich 
na Lubelszczyźnie, 
kpt. Zdzisław Broński „Uskok”. 
Jest szansa, by ująć go żywego.

POCZĄTEK
Zdzisław Broński ps. „Uskok” urodził 
się w wigilię Bożego Narodzenia, 
24 grudnia 1912 r. w Radzicu Sta-
rym, w powiecie lubartowskim, jako 
syn rolników – Franciszka i Apolonii 
z Warchulskich. Gdyby nie burzliwe 
wichry historii, być może odziedzi-
czyłby gospodarstwo rodziców i wiódł 
spokojne życie. Tymczasem los zmu-
sił go do podejmowania trudnych, tra-
gicznych wyborów…

Po ukończeniu szkoły powszechnej 
oraz kilku klas gimnazjum w Lubli-
nie, Broński został powołany do służ-
by wojskowej w 50 pp. we Włodzi-
mierzu Wołyńskim, gdzie ukończył 
szkołę podofi cerską. Do rezerwy został 
przeniesiony w stopniu plutonowego.

WOJNA I OKUPACJA
Kampanię wrześniową Broński 
odbył jako dowódca plutonu ckm 
w 50 pułku piechoty 27. dywizji pan-
cernej. Podzielił los wielu żołnierzy 
i w połowie września dostał się do nie-
woli niemieckiej, z której udało mu się 
uciec w październiku 1940 r. Po powro-
cie w rodzinne strony wstąpił do Pol-
skiej Organizacji Zbrojnej „Racławice”, 
a następnie przeszedł do ZWZ, gdzie 
pełnił funkcję komendanta. Pierwszym 
pseudonimem Brońskiego był „Zdzich”, 
kolejnym, z którym pozostał związany 
na zawsze, „Uskok”. Dowodzony przez 
niego pluton liczył początkowo 35 żoł-
nierzy. Jego celem była obrona ludności 
cywilnej, zagrożonej brutalnymi repre-
sjami ze strony okupanta.

W maju 1943 r. pod dowództwem 
Brońskiego przeprowadzono, zakończo-
ną sukcesem, akcję zniszczenia znajdu-
jących się w Łęcznej niemieckich archi-
wów, niezbędnych do przeprowadzenia 
skutecznej branki robotników przymu-
sowych.

W czerwcu 1944 r. jego grupa zosta-
ła przydzielona do 27. Wołyńskiej 
Dywizji pancernej AK, a następnie 
w ramach akcji „Burza” weszła w skład 
3 kompanii IV batalionu AK. „Uskoko-
wi” powierzono komendanturę nad 
I Rejonem Obwodu AK Lubartów.

PO WOJNIE
Po wejściu Sowietów, powstaniu PKWN 
i utworzeniu Polski Ludowej Broński 
przystąpił do koncentrowania wokół 
siebie dawnych podkomendnych i two-
rzenia podstaw przyszłego oddziału. 
W maju 1945 r. został awansowa-
ny do stopnia komendanta Obwodu 
WiN Lubartów, podlegając bezpośred-
nio komendantowi oddziałów leśnych 
Inspektoratu WiN Lublin, mjr. cc. Hie-
ronimowi Dekutowskiemu „Zaporze”. 
Gdy równolegle z realizowaną akcją 
amnestyjną, obiecującą wolność i szan-
sę rozpoczęcia nowego życia w rzeko-
mo wolnej i demokratycznej Polsce, 
bezpieka przystąpiła do wzmożonych 

akcji antypartyzanckich, „Uskok” wraz 
podległymi mu jednostkami przepro-
wadził kilkadziesiąt akcji dywersyj-
nych. Prowadził działania porządko-
we i samoobronne. Wiele lat po tych 
wydarzeniach miejscowi wspominali, 
że na terenie grupy „Uskoka” przestęp-
czość została niemal całkowicie zlikwi-
dowana, a wokół niego samego rozto-
czyła się swoista legenda podtrzymująca 
mit niezłomnego obrońcy prawa i hono-
ru polskiego żołnierza. Gdy wiosną 
1947 r. władza ludowa zapowiedzia-
ła wielką amnestię, „Uskok” pozostał 
wierny złożonej przysiędze. Nigdy nie 
zaakceptował faktu zniewolenia ojczy-
zny przez sowietów. Podobnie zachowa-
ła się większość jego podkomendnych: 
spośród 25 żołnierzy „Uskoka”, z amne-
stii skorzystało zaledwie 7 żołnierzy. 
We wrześniu 1947 r., rozkazem majo-
ra Dekutowskiego „Zapory”, Broński 
został mianowany dowódcą oddziałów 
partyzanckich na terenie całego byłego 
inspektoratu Lublin.

Po objęciu dowództwa na Lubelsz-
czyźnie, Zdzisław Broński rozpo-
czął organizację i budowę kwatery. 
Na miejsce siedziby wybrano Nowo-
gród, a dokładnie stodołę należą-
cą do zaufanych mu ludzi: Wiktora 
i Mieczysława Lisowskich. Pomimo iż 
WUBP w Lublinie czynił usilne stara-
nia o schwytanie Brońskiego, ten przez 
ponad dwa lata pozostawał nieuchwyt-
ny. Urzędnicy bezpieki zaczęli wów-
czas zdobywać coraz bardziej precy-
zyjne informacje na temat miejsc jego 
pobytu. Zależało im na schwytaniu 
„Uskoka” żywego, celem pozyskania 
informacji o podziemiu antykomuni-
stycznym oraz skłonienia do szerzenia 
propagandy komunistycznej.

ZDRADA
Dokonała się za sprawą jednego 
z byłych żołnierzy „Uskoka”, Fran-
ciszka Kasperka ps. „Hardy”, zwerbo-
wanego do współpracy z komunistami 
w styczniu 1949 r. To właśnie on zło-
żył kilkanaście doniesień o możliwym 
miejscu pobytu Brońskiego i zwabił 
na spotkanie jego zastępcę – ppor. 
Zygmunta Liberę, „Babinicza”, który 
w wyniku bestialskich tortur, opisał 
miejsce pobytu „Uskoka”’, podając 
dokładną topografi ę terenu, szczegó-
ły zabudowy Lisowskich i kryjówki 
pod posadzką w stodole.

20 maja 1949 r. oddział 140 funk-
cjonariuszy UB z Lublina, wraz 
z okrutnie pobitym „Babiniczem”, 
otoczyli gospodarstwo Lisowskich. 
Początkowo próbowano podstępem 
wywabić go z kryjówki. Gdy ten 
plan się nie powiódł, zdecydowano 
się na szturm, a następnie nieudane 
próby negocjacji. Komuniści wezwa-
li też straż pożarną z Łęcznej z rozka-
zem zalania bunkra. Komendant stra-
ży, po przybyciu na miejsce, odmówił 

wykonania zadania. W efekcie nie-
powodzeń i kolejnych nieudanych 
prób schwytania „Uskoka” żywego, 
funkcjonariusze UB kilofami i łopa-
tami zaczęli skuwać klepisko stodoły, 
będące jednocześnie sufi tem schronu. 
21 maja 1944 r. o godzinie 7:00 usły-
szano wybuch w bunkrze. Po wejściu 
do środka odnaleziono zmasakrowa-
ne ciało. Wobec braku nadziei na ratu-
nek i nieuchronności aresztowania, 
Broński popełnił samobójstwo rozry-
wając się granatem obronnym. Zgi-
nął odnosząc moralne zwycięstwo nad 
swoimi prześladowcami. Jego zwłoki 
załadowano na ciężarówkę i wywie-
ziono do lubelskiego prosektorium 
na ul. Spokojnej. Miejsce pochówku 
kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” 
do dziś pozostaje nieznane.

EPILOG
Kapitan Zdzisław Broński został 
pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Srebrnym Orderu Virtuti Militarii, 
Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasłu-
gi dla niepodległości Rzeczypospoli-
tej Polskiej. W 57. rocznicę śmierci, 
w miejscu dawnego bunkra, ustawio-
no symboliczny krzyż wraz z płytą 
informacyjną, a w 1991 r. na cmen-
tarzu w Kijanach wystawiono symbo-
liczny pomnik bohatera. Niezwykłym 
upamiętnieniem, jakiego doczekał się 
ten niezłomny dowódca niepodległo-
ściowego podziemia, była publikacja 
przygotowana przez IPN w 2004 roku. 
Dokument ten zawierał pamiętnik spi-
sywany własnoręcznie przez „Uskok” 
w czasach niemieckiej i sowieckiej 
okupacji. 

 9Tekst: Marzena Niedźwiadek, 
Anna Korszla-Mazurek,

Łukasz Dudek

Zdzisław Broński. Fot. Arch. IPN

Symboliczny grób Zdzisława Brońskiego w Kijanach, Fot. Archiwum Starostwa
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TO LUDZIE T WORZ Ą POWIAT

Klaudia Wojtaluk 
vel Boczkaluk
Klaudia Wojtaluk vel 
Boczkaluk urodziła 
się 3 czerwca 2007 
roku. Jest uczennicą 
Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Łęcznej.

Uczęszcza do grupy eduka-
cyjno-wychowawczej, gdzie 
realizuje obowiązek szkol-

ny. Jest osobą z niepełnosprawno-
ścią sprzężoną (niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarko-
wanym i niepełnosprawność rucho-
wa).

Klaudia od lat wykazuje talent 
wokalny. Śpiewa i   recytuje. 
Z łatwością przychodzi jej zapamię-
tanie i odtworzenie nowo usłysza-
nej melodii. Bierze udział w kon-
kursach, przeglądach muzycznych 
w naszym powiecie, zdobywając 
wysokie miejsca oraz wyróżnienia. 
Marzy, by zostać wokalistką.

Chętnie angażuje się podczas 
uroczystości w Ośrodku Rewalida-
cyjno-Wychowawczym w Łęcznej.

Arkadiusz DębałaMotyle budzą ludzką sympatię, 
są pięknie ubarwione, 
efektownie latają, nie gryzą, 
nie żądlą i kojarzą się nam 
z ciepłem, słoneczną pogodą 
i radością…

Moje zamiłowanie do świata 
motyli narodziło się w sposób 
dość nietypowy. Każdy z moich 

rozmówców oczekiwałby opowieści 
o tym, że od najmłodszych lat biega-
łem po łąkach, w towarzystwie jakiegoś 
mentora, który mnie swoją pasją zara-
ził. Na początku nic takiego nie miało 
miejsca, swojego mentora spotkałem 
dopiero w życiu dorosłym.

Etapem wykluwania się mojej pasji 
był prezent od mojej mamy w posta-
ci Atlasu motyli. Atlas zawierał barw-
ne tablice wraz z opisami wybranych 
gatunków krajowych motyli, krót-
kimi wzmiankami na temat trybu 
życia, roślin żywicielskich gąsienic 
itp. Ostatnią część pozycji stano-
wiły informacje dotyczące techniki 
prowadzenia kolekcji, jej celowości, 
preparowania okazów, hodowli, spo-
sobach połowu. Należy podkreślić, 
że były to późne lata siedemdziesią-
te, więc ze względów nawet technicz-
nych, najlepszym sposobem poznania 
tych owadów było ich poszukiwanie 
w terenie oraz odławianie i kolekcjo-
nowanie. Nie było to wówczas źle 
postrzegane, nawet w jakiś sposób 

na łamach tej książki zachęcano 
do tego typu działań. Muszę przy-
znać, że byłem z siebie dumny, gdy 
potrafi łem wciągnąć w swoje hobby 
rówieśników z osiedla w Lublinie.

Wiele wolnych chwil poświęcali-
śmy z kolegami na wspólne wypra-
wy badawcze po najbliższej okolicy, 
z chlebakami wypełnionymi brzę-
czącymi szklanymi słoikami do któ-
rych bezpośrednio łowiliśmy motyle. 
Nieopodal naszego osiedla rozciąga-
ło się wiele łąk, nieużytków, pobo-
czy dróg oraz nasypów kolejowych, 
gdzie można było znaleźć barwne 
okazy – przedmiot naszych zain-
teresowań. Kluczowym momen-
tem były jednak wakacje. Wówczas 
wielu z nas wyjeżdżało z rodzicami 
na letni wypoczynek w dość odle-
głe miejsca. Po powrocie chwaliliśmy 
się swoimi zdobyczami, a że tylko 
ja byłem w posiadaniu magicznej 
księgi Atlas motyli, wówczas jako 
autorytet „naukowy” mogłem więk-
szość ze złowionych okazów zidenty-
fi kować. Moją ambicją było wówczas 
zdobycie umiejętności rozpoznawa-
nia motyli dziennych wraz z zapa-
miętywaniem ich nazw łacińskich, 
obowiązujących w nomenklatu-
rze naukowej. Te sztukę opanowa-
łem w ciągu jak dobrze pamiętam 
– tygodnia.

Mijały lata i przyznam się, że moje 
hobby poszło w chwilowe zapomnie-
nie i… niespodziewanie wróciło pod 
koniec moich studiów geografi cznych, 
kiedy to całkiem przez przypadek 
poznałem człowieka, który przekiero-
wał moją pasję na tory profesjonalnej 
nauki. Dzięki Niemu zacząłem uczestni-
czyć zarówno w sympozjach jak i licz-
nych badaniach terenowych. Efektem 
tej współpracy był m.in. współudział 
w opracowaniu fauny motyli dziennych 
doliny Bugu – pracy zbiorowej wydanej 
przez IUCN Poland i dotowanej przez 
Ministerstwo Rolnictwa Holandii.

Obecnie klasyczne kolekcjoner-
stwo polegające na uśmiercaniu, pre-
parowaniu oraz przechowywaniu 
okazów motyli w gablotach przecho-
dzi już do lamusa i w niektórych krę-
gach związanych z ochroną przyrody 
postrzegane jest jak odmiana kłusow-
nictwa. Kolekcjonowanie motyli przy-
jęło obecnie inną formę. Rozwój tech-
nologii pozwala praktycznie każdemu 
na wykonywanie dobrej jakości foto-
grafii, które mogą dokumentować 
zarówno siedlisko jak i występujące 
tam okazy. Wystarczy odrobina cier-
pliwości, czasu i oczywiście umiejętno-
ści. Dla mnie osobiście największą war-
tość ma kolekcjonowanie informacji 
dotyczących zarówno rozsiedlenia jak 
i bionomii rzadkich gatunków. Należy 
jednak pamiętać, że w dalszym ciągu 
jednym z podstawowych atrybutów 
entomologa w terenie jest siatka. 
Często płochliwe motyle nie dają się 
łatwo sfotografować, a takie tymczaso-
we „zaaresztowanie” motyla pozwala 
na wykonanie zdjęcia dokumentacyj-
nego – niezbędnego w badaniach, bądź 
na poprawną identyfi kację gatunku.

W takim razie ktoś może zadać pyta-
nie, na czym konkretnie polega praca 
takiego „motylarza” jak ja? Muszę 

przyznać, że trudno to opisać jednym 
zdaniem. Aktywnie działam na rzecz 
lokalizacji nowych siedlisk przyrod-
niczych ciekawych gatunków moty-
li, uczestniczę w różnych interwałach 
czasowych 2 – 3 letnich w ogólnopol-
skim monitoringu motyli dziennych. 
Moje eksploracje terenowe nie ogra-
niczają się tylko do najbliższej okoli-
cy. Interesuje mnie zwłaszcza ściana 
wschodnia naszego kraju. Mogę podać 
prosty przykład – wstaję o 3.00, wsia-
dam w samochód i podążam do Suwal-
skiego Parku Krajobrazowego w oko-
lice jeziora Hańcza (388 km w jedną 
stronę od mojego domu), docieram 
na 8.00 po to, tylko by sfotografo-
wać i poobserwować sobie jakiś rzad-
ki okaz. Z powrotem w domu jestem 
około godziny 20.00. Niektórzy znajo-
mi jak to słyszą to pukają się w czoło, 
z  zapytaniem i  co z  tego masz? 
A ja na to – „coś, czego nikt nie jest 
w stanie mi odebrać…” Z drugiej stro-
ny jako nauczyciel szkoły ponadgimna-
zjalnej, staram się zarazić swoją pasją 
młodzież. W minionym roku odbyła się 
trzecia edycja programu pod hasłem 
„Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”. 
Projekt polega na wykonywaniu zadań 
praktycznych i dokumentowaniu ich 
przez uczestnika i późniejszym opisa-
niu w sprawozdaniach przez opiekuna 
dydaktycznego. I właśnie co roku sta-
ram się być takim opiekunem i nama-
wiać moich wychowanków, do reali-
zacji tych zadań. Dwukrotnie wraz 
z moimi podopiecznymi udało nam 
się zostać laureatami tego konkursu.

Nie wystarczy jedynie wykazy-
wać się wiedzą, ale trzeba nauczyć 
się ją zdobywać, czasami w trudnych 
warunkach, w przemoczonych butach 
na podmokłych łąkach, pokąsani przez 
komary. Takie działania kształtują 
postawy proekologiczne. 
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TO TRZEBA PRZECZ Y TAĆ

Andrzej Dziurawiec
„Bardzo Długi 
Marzec’’
„Bardzo długi marzec” 
to najnowsza, obyczajowa 
powieść Andrzeja 
Dziurawca, autora 
kryminałów tj.: „Bastard”, 
„Festiwal”. Akcja książki 
toczy się w II połowie lat 
60. XX wieku w Warszawie. 
Głównym bohaterem jest 
Adam Sander – uczeń 
elitarnej szkoły średniej. 
Dzięki rodzicom, którzy 
zajmują ministerialne 
stanowiska w Polsce 
Ludowej, żyje pod 
kloszem, niewiele wiedząc 
o ówczesnej sytuacji 
polityczno-społecznej kraju.

Jak każdy nastolatek lubi cho-
dzić do klubu, aby potańczyć 
i posłuchać muzyki. Za bilet 

Rolling Stonesów jest gotowy 
na wszystko, nawet złamać bez-
względny zakaz ojca. Los jednak 
sprawia, że Adamowi nie udaje się 
trafić na koncert swojej ulubionej 
grupy rockowej – Milicja Obywa-
telska rozpędza tłum przed Salą 
Kongresową. W tych okoliczno-
ściach poznaje Anię – swoją wiel-
ką, prawdziwą miłość. Uczucie 
kwitnie. Chłopak z pasją uwiecz-
nia w kadrach lustrzanki swoją 
ukochaną. Niestety, młodzi nie 
cieszą się sobą zbyt długo, gdyż 
dochodzi w Polsce do zaostrzenia 
sytuacji politycznej. „Wydarzenia 
marcowe, inicjowane przez wła-
dze komunistyczne wystąpienia 
antysemickie i ataki milicjantów 
na studentów Uniwersytetu War-
szawskiego powodują, iż bohater 
musi poznać korzenie swojej rodzi-
ny i znaleźć odpowiedź na pytanie, 
kim właściwie jest…”

„Bardzo długi marzec” to poru-
szająca historia o dojrzewaniu 
i  przedwczesnym wkraczaniu 
w dorosłość. Wielka polityka mie-
sza się z codziennością zwykłych 
ludzi, którzy wbrew swojej woli 
zostają w nią wciągnięci, a ich 
życie zniszczone. 

Autor rzeczowo przedstawia 
wydarzenia polityczne z okre-
su socjalistycznej Polski m.in.: 

Kryminały 
z przymrużeniem oka

W poniedziałkowe, 
walentynkowe popołudnie 
odbyło się 123. spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
działającego w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej 
w Łęcznej.

antysemicką kampanię propagan-
dową, próby cenzury i upolitycz-
nienia mediów, przemoc i repre-
sje Służb Bezpieczeństwa. Dzięki 
temu z niezwykłą dokładnością 
kreśli obraz społeczeństwa przy-
tłoczonego PRL-owską rzeczywi-
stością. 

Książka napisana jest barw-
nym, czasem dosadnym języ-
kiem, doskonale opisującym 
wydarzenia z przed kilkudziesię-
ciu lat. To poruszająca, zapada-
jąca na długo w pamięci publi-
kacja, od której nie można się 
oderwać. Interesująca propozycja 
nie tylko dla tych, którzy chcą sze-
rzej poznać dzieje naszego kraju. 

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska

K lubowiczki spotkały się, 
by dyskutować tym razem 
o książkach będących kome-

diami kryminalnymi.
Wśród nich znalazły się pozycje:

– „LESIO” – JOANNY 
CHMIELEWSKIEJ,

– „DZIKIE BIAŁKO” – 
JOANNY CHMIELEWSKIEJ,

– „CZY TEN RUDY 
KOT TO PIES” – OLGI 
RUDNICKIEJ,

– „MARTWE JEZIORO” – 
OLGI RUDNICKIEJ,

– „DIABLI WZIĘLI 
ŚWIĘTY SPOKÓJ” – 
MONIKI B. JANOWSKIEJ,

– „JAK CIĘ ZABIĆ 
KOCHANIE” – ALKA 
ROGOZIŃSKIEGO,

– CYKL „ZOFIA 
WILKOŃSKA” – JACKA 
GALIŃSKIEGO.

Na zakończenie czytelniczki 
stwierdziły, iż są to książki napi-
sane z dużym poczuciem humoru, 
a opowiedziane w nich historie 
intrygują i wciągają od pierw-
szych stron.

 9Tekst: Magdalena Pastuszak-
Puchalska
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POWIATOW Y DZIEŃ SO ŁT YSA – GALERIA ZDJĘĆ


